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38. εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία 
του για το αποτέλεσμα της απόφασης του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου της 27ης 
Οκτωβρίου 2020, η οποία δημιούργησε 
νομικό κενό στην ουκρανική 
αρχιτεκτονική για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και αποδυνάμωσε σοβαρά την 
Εθνική Υπηρεσία για την Πρόληψη της 
Διαφθοράς· ζητεί από τις ουκρανικές αρχές 
να ενεργήσουν το συντομότερο δυνατόν 
για την αποκατάσταση μιας πλήρως 
λειτουργικής, αποτελεσματικής και 
ολοκληρωμένης θεσμικής αρχιτεκτονικής 
για την καταπολέμηση της διαφθοράς, 
μεταξύ άλλων και στη δικαιοσύνη, 
διατηρώντας παράλληλα πλήρως την 
ανεξαρτησία της τελευταίας από την 
εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία· 
υπογραμμίζει ότι μια πλήρως 
εξουσιοδοτημένη Εθνική Υπηρεσία για την 
Πρόληψη της Διαφθοράς διαδραματίζει 
καίριο ρόλο στο πλαίσιο αυτό και ότι η 
απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως 
πρόσχημα για την αποδυνάμωση ή τον 
παραγκωνισμό της· ευελπιστεί ότι η άμεση 
αντίδραση των διαφόρων πολιτικών 
φορέων, ιδίως των μελών του 
Κοινοβουλίου της Ουκρανίας, θα έχει 
σύντομα ως αποτέλεσμα τη θέσπιση 
νομοθεσίας για την κάλυψη αυτού του 
νομικού κενού, το οποίο αποδυναμώνει 
τις προσπάθειες καταπολέμησης της 
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Πρόεδρος Zelenskyy και υιοθέτησαν οι 
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της νομοθεσίας και της αξιοπιστίας της 
ουκρανικής αρχιτεκτονικής για την 
καταπολέμησης της διαφθοράς· ζητεί από 
τις ουκρανικές αρχές να συνεχίσουν τις 
προσπάθειές τους για την αποκατάσταση 
μιας πλήρως λειτουργικής, 
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Υπηρεσία για την Πρόληψη της Διαφθοράς 
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Συνταγματικού Δικαστηρίου δεν θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την 
αποδυνάμωση ή τον παραγκωνισμό της·
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