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Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 të Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të 

interesave (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 12/19), neni 40 paragrafi 2 i 

Rregullores së punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, duke vepruar në 

rastin e formuar pas denoncimit të paraqitur nga parashtruesi i njohur, Komisioni Shtetëror për 

Parandalimin e Korrupsionit (në tekstin e mëtejmë KSHPK), në seancën e 67-të të mbajtur më 

13.05.2022 miratoi. 

 

VENDIM 

 

Denoncimi i regjistruar me numër 12-2722/1 datë 24.03.2022, kundër personit --------------

---, avokat përfaqësues i parashtruesit, HIDHET POSHTË. 

KKPK-ja konstatoi se, në përputhje me Ligjin për Parandalimin e Korrupsionit dhe 

Konfliktit të Interesit, nuk ka elemente për veprim kompetent për rastin në fjalë, sepse vlerësoi se 

kompetent për të vepruar janë organet tjera, në rastin konkret kompetente janë organet 

gjyqësore të RMV-së . 

Lënda me numër 12-2772 të datës 24.03.2022 të mbyllet dhe të arkivohet . 

Vendimi i KSHPK-së,  në formë të depersonalizuar, të publikohet në ueb - faqen e KSHPK-

së brenda 5 (pesë) ditëvе nga dita e vendimmarrjes. 

 

Arsyetim 

 

Më 24.03.2022, u dorëzua denoncim nga një parashtrues i njohur dhe është formuar 

lënda me numër 12-2722. 

Në denoncim, parashtruesi thekson se ka marrë pjesë në një aksident trafiku të ndodhur 

në -------------------, më ----------.2006, pasi e cila, me qëllim përfaqësimi para organeve gjyqësore, 

parashtruesi i ka dhënë prokurë avokatit ----------------------. 

Avokati e ka përfaqësuar atë në çështje dhe është miratuar aktgjykimi nga Gjykata e 

Shkallës së Parë të -----------, e cila ka pranuar pjesërisht padinë e paditësit në rastin, d.m.th. ------ 

---- ------------. 

Parashtruesi është i pakënaqur me mënyrën se si padia është bërë në Gjykatën 

Themelore --------------, dhe e pakënaqur dhe për mos thirrjen për të dhënë dëshmi para gjykatës 

në seancat gjyqësore për rastin, i kërkon KSHPK-së që të shqyrtojë padinë e ngritur nga avokati 

në këtë rast dhe të përcaktojë ligjshmërinë e saj. 

 

Pas shqyrtimit të pretendimeve në fjalë, KSHPK-ja konstatoi se denoncimi ka të bëjë me 

pretendime që nuk i nënshtrohen veprimit të saj kompetent, por janë pretendime që kanë të 
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bëjnë me veprimin kompetent të një organi tjetër kompetent, pas së cilës ka vlerësuar se KSHPK 

nuk ka juridiksion për të vepruar për rastin në fjalë, ndërsa lëndën do ta dorëzojë në veprimin 

kompetent në organet gjyqësore të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 

Duke pasur parasysh të theksuarën më sipër, KSHPK vendosi si në dispozitën e këtij 

vendimi. 

 

 

Dorëzuar deri te: 

Parashtruesi i denoncimit  

 

 

Përgatitur nga: M.r. K.Z. 

Miratoi:  SPD, Anëtar i KSHPK-së 

 

 

 

                                                        KOMISIONI SHTETËRORË 

PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT 

KRYETAR 

            Biljana Ivanovska 

_________________________________ 
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