REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

Në bazë të nenit 22 paragrafi _ dhe nenit 23 paragrafi 1 nga Ligji për parandalim të
korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, numër
12/2019), nenit 40 dhe nenit 41 nga Rregullorja për punë e Komisionit shtetëror për parandalim
të korrupsionit, duke vepruar pas denoncimit për korrupsion nga parashtrues ..................
............... nga ............., Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit (KSHPK),në
vazhdimin e seancës së 46-të të mbajtur me datë 19 shkurt 2021 morri
VENDIM
Procedura për lëndën nr.12-2333 me datë 08.04.2019. dorëzuar nga parashtruesi
................. ................... nga ...................., 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 kompetent në lëndën me numër 12-2333 nga viti 2019, e formuar pas denoncimit
me numër 12-2333/1 me datë 08.04.2019
Lënda me numër 12-2333 nga viti 2019 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 formë të depersonalizuar, të publikohet në web-faqen e Komisionit shtetëror në afat prej 5
(pesë) ditë nga dita e marrjes së vendimit.
SQARIM
Lënda me numër 12-2333 nga viti 2019 është formuar në bazë të denoncimit nr. 122333/1 me datë 08.04.2019, dorëzuar deri tek Komisioni shtetëror për parandalim të
korrupsionit, nga parashtruesi ....................... ..................... nga ..................
Në denoncim filet për akuza për pakënaqësi nga procedura për legalizim të objektit në
të cilin janë përfshirë dhe e kanë procesu 24 nënpunës shtetëror, tre kryetarë të komunës ........
dhe tre ministra të transportit dhe lidhjeve, si dhe për dyshime për korruspnion dhe veprime
kriminele lidhur me veprimin e organit kompetent – Komuna ............ ............., Gjykata
administrative e RMV, Ministria e transportit dhe lidhjeve, Agjensioni për kadastër të
patundshmërive dhe tjerë, në lidhje me procedurën për caktimi të statusit juridik të objektit të
ndërtuar pa leje – për objekt i cili sipas parashtruesit nuk i plotëson kushtet e parapara me Ligj,
i cili ka qenë në afërsi të objektit banesor në të cilën njëri nga pronarët e banesës është edhe
parashtruesi. Me denoncimin janë bashkangjitur dhe katër denoncime plotësuese të
parashtruara nga personi i njëjtë, të cilët janë në arkivën e KSHPK dhe të vulosur me numër
12-2333/2 me datë 11.04.2019, 12-2333/3 me datë 21.09.2019, 12-2333/4 me datë 18.11.2019
dhe 12-2333/5 me datë 18.12.2019.
Gjatë rishikimit të denoncimit, KSHPK i merr parasyshë akuzat e parashtruesit dhe pas
rishikimit detal të dokumenatcionit të ofruar me denoncimin është caktuar gjendja faktike
vijuese:
-

Në denoncimin e dorëzuar dhe shkrimet plotësuese, theksohet se parashtruesi dyshon në
korrupsion dhe krim të organizuar në procedurën për legalizim të kryer nga rreth 24

Адреса: ул. Даме Груев бр.1, 1000 Скопје - Република Северна Македонија
Adresa: rr. Dame Gruev nr.1, 1000 Shkup - Republika e Maqedonisë së Veriut
email: contact@dksk.org.mk
тел/tel: +389 2 3248 930
https://www.dksk.mk

nënpunës shtetëror, ministra, kryetarë të komunash, urbanistë, juristë, njësitë kadastrale dhe
tjerë, në periudhën prej vitit 2012 deri në ditën e sotshme, në procedurën për legalizim të
ndërtimeve të trashëguara në P. N. ................... nga viti 1953, si izbe dhe magazinë për
ruajtje të materialit ndërtimor dhe aparateve dhe për materialet e veta. Në procedurën e
përmendur, sipas parashtruesit ato kan qenë keqpërdorime të bëra, është formuar parcelë
ndërtimore inekzistueve P.N. ..................... dhe janë dhënë flet-pronësi për të gjithë izbet
dhe magazinat nga P.N ........ e cila në vitin 1953 nuk i ka rrënuar dhe nuk e ka pastruar
parcelën ndërtimore, dhepse, si ndëmarrje ndërimore pas përfunsimit të ndërtimit të
objektit në vitin 1954 ka qenë e obliguar që sipas ligjit t’i rrënon të gjitha ndërimet e
përkohshme si izbe, magazina, zyra, ta pastron oborrin të parcelës ndërtimore dhe ta
dorëzon të pastër në katës kate të cilët u vendosën në objektin e ri të ndërtuar në atë parcelë.
Mirëpo, në vend që të rrënohen objektet e numëruara të cilët ishin me karakter të
përkohshëm është bërë legalizim i ndërtimeve të përkohshme të trashëguara ga PN ..............
të viti 1953, izbe dhe magazina për ruajtje të materialeve ndërtimore dhe aparateve dhe për
vendosjen e punëtorëve derisa ka zgjatur ndërtim i objektit të tipit A1 ndërtim i fortë me
sipërafqe prej 307m2 me katër banesa në P.N. 2.4 rruga ............ nr. ............. Komuna
............... ............., e gjithë kjo në Kadastër është evidentuar si banesa me sipërfaqe të
ndryshme; 35m2, 39m2, 29m2 si dhe tokë për ndërtim nën objekti 101m2 dhe D.M. me
sipërfaqe 150m2.

Në denoncim flitet se kadastra republikane në vend që t’ia merr licencën e kadastrës
private ............. ............ .............. nr. ........... me datë 03.10.2011 pas inspektimit në vendngjarje
me kërkesë të parashtruesit përshkak të punës joprofesionale dhe përgaditjes së elaboratit
joobjektive, e ka ’’ndihmuar’’ legalizimin e objektit të përkohshëm – izbe dhe magazina gjë që
nuk paraqesin ndërtime të forta të tipit A1 siç është evidentuar në elaborat.
Në lidhje me rastin e lëndës ka vepruar edhe organi komunal i shkallë së parë edhe
organi i shkallë së dytë në Ministrinë e transportit dhe lidhjes, të cilët nuk e kanë respektuar
akt-gjykimin e Gjykatës administrative ...... nr. ...../..... me datë 28.12.2017 në favor të
parashtruesit, gjegjësisht gjatë inspektimit të përsëritur në vendngjarje nuk i kanë përfshirë
parashtruesit në procedurën e përsëritur, por përsëri kanë vendosur në bazë të elaboratit të njëjtë
që nuk i përket situatës ekzistuese. Akt-gjykimi i Gjykatës administrative nuk është i ankuar as
në organin e shkallë së parë e as në organin e shkallë së dytë, por gjithashtu edhe komisioni i
shkallë së dytë i Ministrisës ë transportit dhe lidhjes nuk ka formuar komision që të bënë
kontroll në terren që të shohin se a bëhet fjalë për objekt të fortë A1, por vetëm janë pasuar me
rezultatet (gjetjet) e komisionit komunal ......... ............
-

Me datë 03.01.2020, në hapsirat e KSHPK me kërkesë të parashtrusit të denoncimit, është
mbajtur takim pune në të cilin parashtruesit gojarisht i ka shprehur akuzat për korrupsion
dhe veprime kriminale lidhur me veprimin e organeve kompetente – Komuna .................,
Gjykata administrative e RMV, Ministria e transportit dhe lidhjes, Agjensioni për kadastër
të patundshmërive dhe tjerë, në lidhje me procedurën për caktimine statusit juridik të
objektit të ndërtuar pa leje, i cili sipas parashtruesit nuk i plotëson kushtet e parapara me
Ligj, dhe ka qenë në afërsi të objektit banesor në të cilin një pronarët e banesave është edhe
parashtruesi.
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Në takimin është informuar për çështje të veçanta nga aspekti i zhvillimit të procedurës
për pengim të legalizimit të lëndës, të ngritur nga ana e shfrytëzuesit të objektit të ndërtuar pa
leje, si dhe për atë se parashtruesi ka qenë në korrespondim të vazhdueshëm me organet
kompetente dhe se i ka shfrytëzuar, ai dhe pronarët tjerë të banesave të objektit banesor, të
gjitha mjetet e lejuara juridike para organeve kompetente, ndër të cilët edhe me ankesë deri në
Prokurorinë themelore publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit në Shkup.
Pas parashtrimit të ankesës prokuroria e përmendur me datë 17.04.2019 e ka informuar
parashtruesin se kjo prokuroi themelore publike nuk është kompetente të vepron për ankesën
e parashtruar përshkak se nga përmbjatja e së njëjtës nuk është vërtetuar ekzistimi i veprave
penale të cilët në përputhje me Ligjin për prokurorin publike është nën kompetencat e
Prokurorisë themelore publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit, prandaj
rrjedhimisht në atë nuk ka pasur bazë dhe hapsirë për intervenim të prokurorisë publike për
rastin e lëndës.
Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar më lartë, Komisioni shtetëror për parandalim të
korrupsionit (KSHPK) konstaton se në lidhje me akuzat konkrete për rastin e lëndës veçmë
është është vepruar nga organe tjera kompetente duke përfshirë edhe Prokurorinlë themelore
publike për ndjekje të krimit të organizaur dhe korrupsionit, dhe njëherit nga e parashtruesit
janë shfrytëuar të gjitha mjetet juridike të lejuara para organeve kompetente, të cilët kanë
vepruar me kompetencat e veta ligjore dhe për veprimin e tyre kompetent e kanë informaur
parashtruesin. Duke pasë parasyshë të konstatuarën, Komisiopni shtetëror për parandalim të
korrupsionit (KSHPK) vlerëson se nuk ka elemente për veprim të mëtutjeshëm për rastin e
lëndës, denoncimi rrefuzohet kurse lënda të mbyllet dhe të arkivohet.
Në bazë të tërë kësaj të shënuar më sipër, Komisioni shtetëror për parandalim të
korrupsionit vendosi sipas dispozitave të këtij vendimi.
Dorëzuar deri tek: Arkiva dhe Parashtruesi
Pas përfundimit të KSHPK
Përpunoi: J. C., këshilltarë
Miratoi: m-r V. G. Kryetarë i KSHPK
KOMISIONI SHTETËROR PËR
PARANDALIM TË KORRUPSIONIT
Zëvendës-Kryetarë: Shemshi Sallai
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