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PROKURORISË PUBLIKE TË QARKUT
P R I SH T I N Ë

Lënda:

K  A  LL  Ë  Z  I  M     P  E  N  A  L

Kundër z. Bujar Bukoshi, nga Prishtina, ish Kryeministër i Republikës së Kosovës në egzil, për vepër penale - shpërdorim i pozitës zyrtare ose i autorizimit neni 339, par. 3. KpPK.
Pas fillimit të shkatërrimit të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, Kuvendi i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës aprovoi Deklaratën e Pavarësisë më 02 korrik 1990 dhe më 07 shtator 1990 e aprovoi Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Pas këtyre dy akteve të rëndësishme politiko kushtetuese të Kuvendit të Kosovës, u organizua referendumi ku me të cilin banorët e Kosovës masovikisht u përcaktuan për një shtet të pavarur, për Republikën e Kosovës, dhe në maj të vitit 1992 u mbajtën zgjedhjet e lira, ku u zgjodhën deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Pas votimeve u zgjodh Qeveria e Republikës së Kosovës me Kryeministër Zoti Bujar Bukoshi, anëtar i LDK, partisë ma të madhe në Republikën e Kosovës. Bujar Bukoshi si Kryeministër dhe ministrat tjerë për shkak të rrethanave të pavolitshme për të vepruar në Kosovë, ku qëndronte represion i madh nga pushtetmbajtësit e Serbisë, u detyrua ta braktis Kosovën e të vendoset në shtetet evropiane - në Evropën Perëndimore. Bujar Bukoshi u vendos si Kryeministër në R.F të Gjermanisë. Qeveria në egzil e hapi një llogari rrjedhëse ku grumbulloheshin sasi të konsiderueshme të mjeteve financiare nga 3% nga të ardhurat e qytetarëve të Kosovës, kudo që gjendeshin dhe donatorëve tjerë.
Me këtë fond të mjeteve duhej të sigurohej Buxheti i Republikës së Kosovës dhe i vetmi person i autorizuar për ta udhëhequr këtë fond ishte Kryeministri i atëhershëm z. Bujar Bukoshi. Pas Konferencës së Rambujesë afër Parisit në shkurt të vitit 1999, z. Bujar Bukoshi u shkarkua nga detyra e deriatëhershme dhe në krye të Qeverisë së përkohshme u zgjodh z. Hashim Thaqi, udhëheqës i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Pas intervenimit të NATO-s dhe tërheqjes së Serbisë-Jugosllavisë nga Kosova, z. Bujar Bukoshi u kthye në Kosovë, saktësisht në Prishtinë, por deri tani nuk e ka paraqitur faturën përfundimtare (mjetet e grumbulluara dhe shpenzimet) para organeve legjitime të Kosovës, përkatëse, saktësisht para Kuvendit të Kosovës, të cilit ai është përgjegjës. Supozohet se ky person e ka keqpërdorur fondin, të cilin e ka udhëhequr kur ishte Kryeministër i Kosovës. Për këtë dyshim jemi të bazuar duke dëgjuar se gjoja Bujar Bukoshi u paska dhanë shuma të konsiderueshme disa qytetarëve, të cilëve ju kanë djegur shtëpitë gjatë ofensivës të Policisë dhe paramilitanëve të Serbisë në gusht dhe shtator 1998. Si shembull i keqpërdorimit të mjeteve të grumbulluara është lapidari në qendër të Prishtinës përmendorja e Skënderbeut, për të cilën Bujar Bukoshi, sipas disa informatave që i kemi mbledhur paska pagua 800.000,00 DEM (400.000 €)
Askush nuk është kundër përmendores së Skënderbeut, por mjetet e grumbulluara nga qytetarët e Kosovës i ka drejtuar një person i paautorizuar. Bujar Bukoshi pas konferencës së Rambujës nuk ishte Kryeministër, ai ishte dhe është qytetar i rëndomtë si afër dy milion qytetarë tjerë te Kosovës. Bujar Bukoshi duhet të japi llogari pran Kuvendit të Kosovës për mjetet e grumbulluara dhe shpenzimet e nevojshme, që janë bë për ekzistencën e pushtetit të Republikës së Kosovës. Të gjitha shpenzimet duhet të kenë mbështetjen e organeve përkatëse, jo vetëm çka i teket kryeministrit krye në veti me manipulua me mundin dhe djersën e qytetarëve të Kosovës.
Duke pasur parasysh faktet e lartcekura, i propozoj Prokurorisë së Qarkut, që ta filloj investigimin lidhur me këtë kallëzim penal, t’i verifikojë faktet dhe ta ngritë padinë kundër ish Kryeministrit të Republikës së Kosovës, Bujar Bukoshi, i cili duhet ta merr dënimin e merituar për keqpërdorimet lidhur me kryerjen e detyrës së kryeministri dhe pas shkarkimit nga detyra deri me sot, apo të veprave tjera përkatëse të cilat i vlerëson ajo prokurori. Duhet të kihet parasysh se ato mjete edhe sot e kësaj dite janë në diskonim të të paraqiturit, prej nga del se vepra penale është duke u kryer në vazhdim. Është e paqartë se cili është arsyetimi njerëzor dhe qytetar për mbajtje të atyre mjeteve nga i përmenduri, kur shkruhet e flitet se fjala është për disa dhjetëra miliona dollarë.
Paraqitësi i këtij kallëzimi penal nuk ka mundur të sigurojë adresën e saktë të Bujar Bukoshit, por dihet se ai banon në Prishtinë dhe adresa e tij është e regjistruar tek organet përkatëse, kështu që prokuroria nuk do të ketë ndonjë vështirësi për ta kontaktuar. 
Pasi që sipas gjendjes objektive me banim gjendem jashtë Kosovës (tani në adresën e lartshënuar gjendem vetëm përkohësisht, deri me 30 shtator 2006) prokuroria mund të më kontaktojë përmes adresës elektronike në e-mail adrese: dr_hysnibytyqi@yahoo.com
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