REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

Në bazë të nenin 22 dhe nenit 23 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të
interesave (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 12/2019) dhe nenit 40 dhe 41
nga Rregullorja për punë e Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, Komisioni
shtetëror për parandalim të korrupsionit duke vepruar për denoncimin me akuza nga
parashtrues i njohur, në seancën e 47 të mbajtur me datë 31.03.2021 morri
VENDIM
Denoncimi numër 12-3473/1 me datë 05.10.2020 nga parashtruesi, avokat ..............
......................., i autorizuar i Shoqërisë për prodhim të qumshtit dhe produkteve të qumshtit
................... SHPKNJP ..................., RREFUZOHET.
Në përputhje me dispozitat e Ligjit për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të
interesave, Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit nuk ka elemente për veprim të
mëtutjeshëm për lëndën me numër 12-3473 nga viti 2020 e formuar në bazë të denoncimit
numër 12-3473/1 me datë 05.10.2020.
Denoncimi dhe dokumentacioni i parashtruar të dorëzohen në veprim kompetent në
Këshillin gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Lënda me numër 12-3473 nga viti 2020 të mbyllet dhe të arkivohet.
Deri tek parashtruesi i denoncimit të dorëzohet Vendimi i KSHPK me sqarimin.
Vendimi i Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, me sqarimin – në formë
të depersonalizuar të publikohet në web-faqen e Komisionit shtetëror në afat prej 5 (pesë) ditë
nga dita e dorëzimit.
SQARIM
Lënda me numër 12-3473 nga viti 2020 është e formuar në bazë të denoncimit nr. 123473/1 me datë 05.10.2020, dorëzuar deri tek Komisioni shtetëror për parandalim të
korrupsionit (KSHPK) nga parashtruesi avokat ........... ................... i autorizuar nga Shoqëria
për prodhim të qumështit dhe prodhimeve të qumshtit ................ SHPKNJP ...................
Në denoncimin e dorëzuar flitet për akuza kundër tre gjyqtarëve nga Gjykata e apelit
........................, për punë punë joprofesionale dhe të pamenduar gjatë kryerjes së funksionit
gjykatës në kundërshtim me dispozitat nga neni 74 paragrafi 1 alinea 2 në lidhje me nenin 75
paragrafi 1 alinea 2, 3, 7 dhe 8 nga Ligji për gjykata, për punë joprofesionale dhe të pamend në
procedurë gjyqësore, udhëheqje e njëanshme e procedurës gjyqësore dhe shkelje të qëllimshme
të rregullave në gjykimit të drejtë me keqpërdorim të pozitës dhe tejkalim të autorizimeve
zyrtare në udhëheqjen e procedurës gjyqsore për lëndën e zhvilluar pranë Gjykatës së apelit.
Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar në shtojcë të denoncimit, KSHPK i
merr parasyshë akuzat e parashtruesit dhe konstaton këtë:
-

Në rastin konkret bëhet fjalë për denoncim kundër personave .......... .............., m-r .............
..................... dhe ................... ....................., të gjithë gjyqtarë në Gjykatën e apelit
..................., më saktësisht anëtarë të Këshillit, të cilët sipas parashtruesit të denoncimit, në
kundërshtim me ligjin kan marrë Akt-vendim TSZH ...../......... me datë 18.09.2020, duke
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vepruar për ankesën e Shoqërisë për ndërtimtari, inzhenjeri, tregëti dhe shërbime
.................. SHPK ............. kundër akt-vendimit ............. ......../........ me datë 11.08.2020
miratuar nga Gjykata themelore qytetare ..........

Në lidhje me akt-vendimin e miratuar, nga ana e parashtruesit të denoncimit si debitor
në procedurën – Shoqëri për prodhim të qumshtit dhe prodhimeve të qumshtit .................
SHPKNJP ............ deklaruar nëpërmjet të autorizuarit .............. ............ avokat nga Shkupi
është parashtruar ankesë kundër Urdhëresës për ekzekutim në patundshmëri me datë
06.07.2020 të përmbaruesit ............. ................ nga Shkupi, e cila ankesë është rrefuzuar si e
pa bazë, kurse urdhëresa për ekzekutim të patundshmërive si dhe të gjitha veprimet e ndërmarra
për realizimin e të njëjtës, kan qëndruar në fuqi. Parashtruesi i denoncimit mendon se aktvendimi TSZH ......./........... me datë 18.09.2020 i Gjykatës së apelit .............. ka qenë në
kundërshtim, kurse gjyqtarët e denoncuar anëtarë të këshillit të cilët kanë vendosur për atë
lëndë duke e ditur se vendimi i tyre për debitorë nuk ka të drejtë në mjete juridike kanë
shfrytëzuar pozitën e tyre zyrtare dhe i kanë tejkaluar autorizimet e tyre zyrtare, me qëllim që
vendimin e tyre ta rendisin në kërkesat e kreditorëve me arsyje të njohura vetëm për ato, kurse
me të cilën atij si debitor i kanë shkaktuar dëme të pazëvendësueshëm me përmasa të mëdha.
Duke vlerësuar akuzat nga denoncimi dhe dokumentacioni i parashtruar, KSHPK
konstaton se veprimet e denoncuara nuk janë aktivitete në të cilat KSHPK ka kompetenca për
veprim, por janë aktivitete për të cilat kompetenca për veprim ka Këshilli gjyqsor i Republikës
së Maqedonisë së Veriut.
Duke pasë parasyshë të shënuarën më sipër, Komisioni shtetëror për parandalim të
korrupsionit vendosi sipas dispozitave tëktij vendimi.
KOMISIONI SHTETËROR PËR
PARANDALIM TË KORRUPSIONIT
Kryetarë: Biljana Ivanovska
Dorëzuar deri tek: Arkiva, Parashtruesi.
Pas përfundimit të senacës së KSHPK
Përpunoi: J. C.
Miratoi: K. H., anëtarë i KSHPK
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