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Në bazë të nenit 22 paragrafi dhe nenin 23  të Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe 
konfliktit të interesave ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 12/2019) dhe nenit 
40 dhe 41 të Rregullores së punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, 
duke vepruar në bazë të denoncimit nga parashtrues i njohur, Komisioni Shtetëror për 
Parandalimin e Korrupsionit në seancën e vazhduar të 50-të, të mbajtur me datë 22.04.2021 
morri; 
                                                                     VENDIM 
 
Denoncimi për korrupsion nr. 12-2641 / 1 datë 10.08.2020, paraqitur nga parashtruesi -------- 
-------------- nga --------, viti, REFUZOHET. 
 Në përputhje me dispozitat e Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të 
Interesave , nuk ka elemente për veprimin kompetent në lëndën me numër 12-2641/1 të 
datës 10.08.2020. 
 Lënda me numër 12 -2641 e vitit 2020 të mbyllet dhe të arkivohet . 
Deri te parashtruesi i denoncimit të dorëzohet Vendimi i Komisionit shtetërorë, me arsyetim. 
 Vendimi i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, me arsyetim- në formë 
të depersonalizuar, të publikohet në ueb - faqen e internetit të Komisionit Shtetëror brenda 5 
(pesë) ditëve nga dita e vendimmarrjes. 
 

Arsyetim 
 
Lënda me numr 12 - 2641 të vitit 2020, e formuar pas denoncimit me numër 12 - 2641 të 
datës 10.08.2020, e dorëzuar në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit 
(KSHPK) nga parashtrues i njohur, „---- - - ------- ---------- nga ------------. Ndaj denoncimit,  nga 
i njëjti parashtrues janë dorëzuar ndryshime dhe urgjencë të cilat janë regjistruar në arkivat e 
KSHPK -së nën numrin 12-2641 / 2 nga 19.08.2020 dhe 12-2641 / 3 të datës 07.09.2020. 
 Në denoncimin e parashtruar dhe ndryshimin, jan theksuar pohime për pakënaqësi me 
veprimet e disa institucioneve në RMV në rast të  procedures për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve së pronës në të cilën parashtruesi ishte një nga pjesëmarrësit dhe i cili 
dyshohet për abuzime në regjistrimin e pasurisë në regjistrat kadastral. 
 Në denoncimin e parashtruar nuk ka pohime të qarta ose indikacione për veprime të 
paligjshme ose të papranueshme të zyrtarëve gjatë kryerjes së autorizimeve publike dhe 
detyrave zyrtare, dmth. Në të njëjtën parashtruesi shpreh pakënaqësi nga procedurat 
gjyqësore dhe organet e tjera (Prokuroria, Komuna, Agjencia për kadastër të 
patundshmërisë, Drejtoria për marrëdhëniet pronësore-juridike në Ministrinë e Financave, 
MPB, Postën e Maqedonisë, Regjistrin Qendror, Këshillin Gjyqësor, ministritë, etj.), Gjatë 
veprimit të tyre në rast të një procedure për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të trashëgimisë 
pronësore, e realizuar në fund të vitit 2010, në të cilin pjesëmarrësit ishin parashtruesi dhe 
vëllai i tij, në të cilën bën shpërndarjen e pasuris / trashëgiminë e babait dhe në të cilën u 
bënë ndryshime në pronën e regjistruar në regjistrat e pronësisë në regjistrat kadastral, të 
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cilat ndryshimet sipas parashtruesit ishin të paligjshme dhe në dëm të tij. Përndryshe, 
Parashtresat për rastin u paraqitën tek autoritetet e tjera kompetente, Këshilli Gjyqësor dhe 
Avokati i popullit, por parashtruesi nuk është i kënaqur me trajtimin e tyre sipas këtij rasti. 
Gjithashtu, nga parashtruesi në vitin 2018, ishte dorëzuar kallëzim penal në prokurori në ------
-- kundër vëllait të tij dhe punonjësve në Komunë ------, ndërsa parashtruesi dyshon se 
institucionet në RMV-së gjatë veprimit në lëndën e rastit  ishin të korruptuar dhe se ata kishin 
kryer mashtrim në mënyrë që të konfiskohej pasuria e trashëguar, kështu që KSHPK kërkon 
të ndërhyjë urgjentisht në këtë rast në Kadastër në -------- në mënyrë që të parandalojë një 
ndryshim në regjistrin kadastral. 
Nga KSHKP-ja janë kryer kontrolle në faqen e internetit të Agjencisë për Kadastër të 
Patundshmërisë, pas së cilës është konstatuar se me gjendjen nga data 12.11.2020 në listën 
e lëndës së pronës parashtruesi------------- - është regjistruar si pronar me të drejtën e 
pronësisë së 1/8 të pronës së regjistruar, dhe 7/8 e mbetur janë regjistruar me pronësinë e 
një pronari tjetër ---------- ------ . 
Gjatë shqyrtimit të pohimeve të përfshira në denoncim, KSHKP i merr parasysh pohimet e 
parashtruesit dhe konstaton se në denoncimin e dorëzuar  nuk ka pohime të qarta ose 
indikacione të veprimeve të paligjshme ose të palejueshme të zyrtarëve gjatë ushtrimit të 
autoritetit publik dhe detyrës zyrtare. Rasti konkret i referohet procedures për diskutimin e një 
trashëgimie pasurore, dmth  procedurë në të cilën trashëgimia e një personi transferohet te 
trashëgimtari i tij dhe që i përket pjesës së rregullimit të marrëdhënieve pasurore, dhe për të 
cilën procedur është kompetent një organ tjetër të veprojë dhe për cilat çështje KSHKP nuk 
ka autoritetin të komentojë. Në të njëjtën kohë, nga ana e parashtruesit të denoncimit ishin 
përdorë mjetet juridike në lidhje me lëndën në fjalë dhe nga ana e të gjitha autoritetetve 
kompetente të cilave ai iu drejtua vepruan brenda juridiksionit të tyre.  
Duke marrë parasysh të konstatuarën, Komisioni Shtetëror përcaktoi se nuk ka elementë për 
veprimin e tij kompetent për këtë lëndë, pas së cilës vlerësoi se denoncimi i dorëzuar duhet 
të refuzohet, dhe lënda duhet të mbyllet dhe arkivohet.   
Duke pasur parasysh të theksuaren e mësipërme, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e 
Korrupsionit vendosi si në dispozitivin e këtij vendimi.  
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