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Në bazë të nenit 22 paragrafi _ dhe neni 23 të Ligjit për parandalim të korrupsionit 
dhe konfliktit të interesave (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë ,, numër 12 / 
2019 ) nenit 40 dhe 41  të Rregullores për punë të Komisionit shtetërorë për parandalimin 
e korrupsionit, duke vepruar sipas një raporti anonim në vazhdimin e seancës së 42-të e 
mbajtur me datë 11 dhjetorë të vitit 2020, Komisioni Shtetëror për parandalimin e 
korrupsionit  morri në vijim  

VENDIM 
Denoncim për korrupsion nr. 12-5737/1 me datë 23.12.2019, është parashtruar deri 

tek KSHPK nga një parashtrues anonim, REFUZOHET. 
Në përputhje me dispozitat e Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të 

interesave, Komisioni shtetërorë për parandalimin e korrupsionit nuk ka kompetencë të 
veproj në lëndën me numër 12-5737 të vitit 2019  e formuar me kërkes nr. 12-5737/1 të 
datës 23.12.2019. 

 Lënda me numër 12-5737 nga viti 2019 që  të mbyllët dhe të arkivohet. 
  

Sqarim 
Lënda me numër 12-5737 nga viti 2019 e formuar me denoncim 12-5737/1 të datës 

23.12.2019, e parashtruar para Komisionit shtetërorë për parandalimin e korrupsionit, nga 
një parashtrues i panjohur – denoncim anonim. 

Denoncimi i parashtruar pretendon akuza kundër kryetarës së Gjykatës së 
Apelacionit në Manastirë për shfrytëzimin e automjetit zyrtare me kërkes për fillimin e 
procedurës për keqpërdorim të pozitës zyrtare në këtë gjykat. 

Gjatë shqyrtimit të denoncimit, KSHPK i merrë parasysh pretendimet e 
denoncuesit, por gjithashtu dhe analizat e kryera nga  KSHPK në raport me ligjitimitetin 
dhe përdorimin e mjeteve me të cilat i disponojn organet shtetëror, mes tjerash edhe 
gjykatat. Me të njëjta pohime ka vepruar KSHPK për të cilën do të japë raport adekuat. 

Duke iu referuar asaj që është përmendur më lartë, Komisioni shtetëror për 
parandalimin e korrupsionit vendose në bazë të dispozitave të këtij vendimi. 
  
 E vesndosur me datën 11 dhjetorë të vitit 2020, me nr. 12 - 5737 / 2 
 
E dërguar deri tek : Arkiva 

Me përfundim të KSHPK,   
Punoi; J.C këshilltarë  
Miratoi ; K.N antar i KSHPK 
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