REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

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‘‘, numer 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 14.12.2020, Komisioni Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, miratoi
VENDIM
Denoncim i parashtruar me nr. 12-5667/1 me datë 18.12.2019, 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 për shkakë se aktivitetet e parashtruara në denoncimë kanë ndohur në periudhën
prej vitit 2002 deri më 2006.
Deri tek ministri i punëve të jashtme të parashtrohet njoftim për rastin e lëndës dhe
sjellja e vendimit të KSHPK-së.
Lënda me numër 12-5667 e vitit 2019 të mbyllet dhe të arkivohet.
Vendimi i KSHPK-së, me sqarim – në formë të depersonalizuar të publikohet ne
web faqen e Komisionit shtetëror në afat prej 5 (pesë) ditëve nga sjellja e vendimit.

Sqarim
Lënda me numër 12-5667 nga viti 2019 e formuar me denoncim 12-5667/1 të datës
18.12.2019, e parashtruar para Komisionit shtetërorë për parandalimin e korrupsionit, nga
një parashtrues i panjohur – denoncim anonim.
Në denoncimin e parashtruar janë paraqitur pretendime për punë joracionale, të
papërgjegjëshme dhe sjellje joprofesionale të personit .................... ..........., në funksion
të ministrit - këshilltarë në Ambasadën e RM-së në Romë në periudhën prej vitit 2002 dei
më 2006. Gjegjësisht në rastin konkret papërgjegjëshmëria dhe joprofesionalizmi në
punën e personit ........... ................ ka të bëjë me ndërprerjen e marrdhënies së punës
së sekretarit teknik të atëhershëm ...................., pa bazë, a me kërkes dhe urdhër të
personit të përmendur si ministër - këshilltarë. Pas ndërprerjes së marëdhënies së punës
, nga ana e personit të dëmtuar ishte inicuar kontest gjyqësorë me Ambasadën e RM-së
në Romë prane Gjykatës Italiane, edhepse ministri – këshilltari kishtë obligim t’i
përfaqësoj interesat e RMV-së dhe të Ambasadës, i njëjti nuk është paraqitur në asnjërën
nga seancat ndëgjimore, në bazë të së cilës Gjykata Italiane me procedur të shpejtuar
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sjellë aktvendimë për ti paguar kompenzimin personit të dëmtuar ................... ..................
Në parashtrimin e kërkesës është përmendur shuma fillestare e aktëvendimit të cilën
Republika e Maqedonisë së Veriut duhet ta paguaj për shkakë punës së papërgjegjëshme
të personit të lartëpëermendur, ministër – këshilltarë në Romë e cila është më shumë se
200,000 euro e rritur në bazë të normës së interesit deri në ditën e sotëshme. Në bazë të
sjelljes së aktëgjykimit, Gjykata Italiane ka bllokuar llogarinë bankare të Ambasadës së
RMV-së në Romë, e cila është e bllokuar më shumë se 10 vjetë. Deri në ditën e
parashtrimit të këtij denoncimi Ambasada e RMV-së në Romë nuk ka transaksion bankar
aktivë, dhe as që mundë të hapë llogari të re bankare në ndonjë bankë tjetër, deri sa RMV
nuk e kryen obligimin ndaj S.J.
KSHPK, gjatë kryerjes së inspektimit, vjenë në përfundim se pretendimet e lëndës
në lidhje me kontestin gjyqësorë në Ambasadën e RMV-së në Romë, janë të zbardhura
në raportin e Revizionit të përgaditura nga enti i Revizionit shtetërorë, për kryerjen e
revizionit në raportet finansiare të Ministrisë së punëve të jashtme me gjendjen e datës
31 dhejtorë të vitit 2017. Duke marur parasyshë atë që është konstatuar, KSHPK vërteton
se në rastin e lëndës vepronë një tjetër organë kompetent rrethë një kontesti gjyqësorë
procedura e të cilit akoma nuk ka përfunduar, çka është vlersuar se Komisioni shtetërorë
për parandalimin e korrupsionit nuk ka kompetencë ligjore të veproj në rastin e lëndën,
denoncimi të refuzohet lënda të mbyllet dhe të arkivohet.
Bashkangjitur, deri tek ministria e punëve të jashtme të dërgohet raportë për rastin
e lëndës si dhe Vendimi i sjellur nga KSHPK.
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 14 dhjetorë të vitit 2020 me nr. 12 - 5667 / 2
E parashtruar deri tek : Arkiva
Me përfundim të KSHPK,
Punoi; J.C këshilltarë
Miratoi : G.T.antar i KSHPK

KOMISIONI SHTETËROR PËR
PARANDALIM TË KORRUPSIONIT
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