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38. á chur in iúl gur cúis bhuartha dó, 
áfach, an toradh a bhí ar rialú an 27 
Deireadh Fómhair 2020 ón gCúirt 
Bhunreachtúil, lenar cruthaíodh bearna 
dhlíthiúil i struchtúr frith-éillithe na 
hÚcráine agus lena ndearnadh NAPC a 
lagú go mór; ag tathant ar údaráis na 
hÚcráine gníomhú a luaithe is féidir chun 
struchtúr institiúideach atá go hiomlán 
oibríochtúil, éifeachtach agus cuimsitheach 
a athbhunú chun an t-éilliú a chomhrac, 
lena n-áirítear sna breithiúna, agus 
neamhspleáchas an eintitis sin á chaomhnú 
go hiomlán ag an am céanna ó na 
cumhachtaí feidhmiúcháin agus 
reachtacha; ag cur béim ar an bhfíoras a 
ríthábhachtaí atá ról NAPC 
lánchumhachtaithe sa chomhthéacs sin 
agus nár cheart rialú na Cúirte 
Bunreachtúla a úsáid mar leithscéal chun é 
a lagú nó é a chur i leataobh; á chur in iúl 
go bhfuil muinín aige gurb é toradh na 
freagartha láithrí ó gheallsealbhóirí 
polaitiúla éagsúla, go háirithe comhaltaí 
de Verkhovna Rada, go mbeidh 
reachtaíocht ann lena líonfar an bhearna 
dhlíthiúil sin lena lagaítear iarrachtaí 
frith-éillithe;

38. á chur in iúl gur cúis bhuartha dó, 
áfach, an toradh a bhí ar rialú an 27 
Deireadh Fómhair 2020 ón gCúirt 
Bhunreachtúil, lenar cruthaíodh bearna 
dhlíthiúil i struchtúr frith-éillithe na 
hÚcráine agus lena ndearnadh NAPC a 
lagú go mór; ag aithint na n-iarrachtaí 
gníomhacha arna dtionscnamh ag an 
Uachtarán Zelenskyy agus a rinne 
geallsealbhóirí polaitiúla chun 
reachtaíocht agus inchreidteacht 
struchtúr frith-éillithe na hÚcráine a 
athbhunú; ag tathant ar údaráis na 
hÚcráine leanúint dá n-iarrachtaí chun 
struchtúr institiúideach atá go hiomlán 
oibríochtúil, éifeachtach agus cuimsitheach 
a athbhunú chun an t-éilliú a chomhrac, 
lena n-áirítear sna breithiúna, agus 
neamhspleáchas an eintitis sin á chaomhnú 
go hiomlán ag an am céanna ó na 
cumhachtaí feidhmiúcháin agus 
reachtacha; ag cur béim ar an bhfíoras a 
ríthábhachtaí atá ról NAPC 
lánchumhachtaithe sa chomhthéacs sin 
agus nár cheart rialú na Cúirte 
Bunreachtúla a úsáid mar leithscéal chun é 
a lagú nó é a chur i leataobh;
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