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I. Përmbledhje ekzekutive  
 

Afera e përgjimeve “Pronto”, përmes të cilës dëshmohet një veprimtari e kundërligjshme ende 
është në fazën e hetimeve nga ekipi i tre prokurorëve të Prokurorisë Speciale të Republikës së 
Kosovës, znj. Drita Hajdari, z. Lulëzim Sylejmani dhe z. Elez Blakaj. Elementet inkriminuese 
të protagonistëve të aferës pronto janë të qarta për publikun por veprimet e këtij ekipi të 
prokurorëve, të cilët kanë nisur hetimet në gusht 2016 ende nuk kanë dhënë rezultatet e pritura 
në publik.  

Hetimet sipas njoftimit publik të Prokurorit të Shtetit kanë nisur ndaj Adem Grabovit, ndërsa 
më vonë janë zgjeruar edhe disa personave të tjerë protagonistë të përgjimeve.  

Afera Pronto përbën një prej rasteve më të mëdha, në të cilën përfshihen zyrtarë të lartë 
shtetërorë. Sipas politikave shtetërore, politikave të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe 
Kryeprokurorit të Shtetit këto raste duhet të trajtohen me prioritet absolut. Një gjë e tillë në 
këtë rast, po dëshmohet se nuk po ndodhë.  

Afera e përgjimeve Pronto nuk rezulton të jetë në top 50 rastet e shenjës truara, të cilat trajtohen 
me prioritet absoult dhe përzgjidhen nga Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Republikës 
së Kosovës. Në listën e top rasteve të shenjës truara nuk figuron afera e përgjimeve Pronto. Kjo 
dëshmon joseriozitetin e sistemit prokurorial për të bërë përzgjedhjen e rasteve që duhet hetuar, 
ndjekur dhe gjykuar. Afera Pronto i takon profilit të lartë politik dhe rastësisht rezulton se nuk 
është përfshirë në këto top raste.  

Kjo aferë e përgjimeve ishte publikuar në media dhe nuk dihet nëse Prokuroria ka siguruar 
materialet e përgjimeve nga mediat apo nga EULEX-i. Është diskutuar mjaftë shumë në publik 
për ligjshmërinë e hetimeve në këtë rast, por ekipi i prokurorëve ka vazhduar hetimet, duke 
marrë në pyetje palë të ndryshme dhe duke i zgjeruar hetimet. Meqë publiku është informuar 
për përmbajtjen e veprimtarive të kundërligjshme të akterëve të aferës së përgjimeve Pronto 
dhe që kanë kaluar më shumë se një vit prej kur kanë nisur hetimet, pritjet e publikut janë të 
mëdha që ky rast të trajtohet me prioritet absolut.  

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Përshkrim i rastit  
 

Në vitin 2011, EULEX-i kishte nën përgjim ish-Zv/Ministrin e Infrastrukturës dhe 
Telekomunikacionit, z. Adem Grabovci. Misioni i EULEX-it nuk kishte gjetur elemente 
inkriminuese të Grabovcit dhe kishte mbyllur hetimet ndaj tij. Megjithatë, materialet e 
përgjimeve asnjëherë nuk ishin asgjësuar në përputhje me dispozitat ligjore. Këto materiale 
kishin filluar të rrjedhin në media. Disa përgjime mes Adem Grabovcit e Hashim Thaçit ishin 
publikuar menjëherë në vitin 2012, në të cilat përmbajtje më shumë kishte fyerje të individëve 
nga politika dhe të tjerë nga protagonistët e përgjimit.  

Një numër më i madh i aferës së përgjimeve pronto nisi të publikohet në vitin 2016.1 Përmes 
përmbajtjes së këtyre përgjimeve telefonike, dëshmohet një veprimtari e kundërligjshme e 
protagonistëve, të cilët kishin bërë pazare të shumta me pozita të ndryshme publike.  

Pas paralajmërimit të serisë së “Dosjes së shefave”, Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër 
Lumezi, më 3 gusht 2016, kishte ftuar mediat në konferencë për të njoftuar qëndrimin e 
prokurorisë për këtë rast.2 “Niveli i provave, të cilat kanë qenë objekt vlerësimi nga prokurori 
ndërkombëtar, sipas tij nuk kanë qenë të mjaftueshme për të ngritur akuza. Tani ato prova nuk 
mund të rivlerësohen si bazë e mjaftueshme për ngritjen e akuzës, sepse cenojnë parimin e 
sigurisë. Për rihapje të hetimit duhen prova të reja, të cilat nuk kanë qenë objekt vlerësimi nga 
prokurori ndërkombëtar”, kishte thënë Kryeprokurori Lumezi. Tutje, Lumezi kishte thënë se 
ende nuk i kanë të gjitha të dhënat e duhura pandaj mund të jetë e parakohshme të jepen 
komente në lidhje me rastin, mirëpo ka siguruar se do të veprohet në pajtim me ligjin dhe rastin 
do ta trajtojnë me përkushtim maksimal dhe profesionalizëm, për aq sa do të kenë mundësi 
ligjore që të veprojnë. 

Pas 23 ditësh, përkatësisht më 26 gusht 2016, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka 
krijuar ekipin e tre prokurorëve të kësaj prokurorie me udhëheqëse znj. Drita Hajdari, z. 
Lulëzim Sylejmani dhe z. Elez Blakaj dhe ka marr vendim për fillimin e hetimeve lidhur me 
dy vepra penale kundër Adem Grabovcit, deputet dhe ish-Udhëheqës i Grupit Parlamentar të 
Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Sipas 
Prokurorisë, “ekziston dyshimi i arsyeshëm se i pandehuri Adem Grabovci, si person zyrtar, 
deputet dhe kryetar i grupit parlamentar të PDK-së, gjatë vitit 2011 e tutje, ka shfrytëzuar 
detyrën dhe autoritetin e tij zyrtar për ta siguruar pushtetin politik dhe ndikimin mbi procesin 
e vendimmarrjes brenda institucioneve, agjencive qeveritare dhe ndërmarrjeve publike të 
Republikës së Kosovës. Sipas njohurive të deritanishme të Prokurorit të Shtetit, Grabovci, me 
qëllim të përfitimit të dobisë për vete apo persona të tjerë, me dashje ka shkelur ligjet dhe 
procedurat e punësimit dhe përzgjedhjes së drejtorëve dhe anëtarëve të trupave menaxhuese të 
ndërmarrjeve publike, të agjencive të pavarura dhe institucioneve të tjera, duke siguruar në këtë 
mënyrë punësimin kundërligjor për një numër të caktuar të personave. 

1 Gazeta Online Insajderi ka publikuar një seri të aferës së përgjimeve, në të cilat protagonist ishte Adem 
Grabovci. Seria e përgjimeve është titulluar “Dosja e shefave”.  
2 “Fjalimi i Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi, në konferencë për media”. 3 gusht 2016. (Shikuar për 
herë të fundit më 26.22.2017 http://www.psh-ks.net/sq/lajme/fjalimi-i-kryeprokurorit-te-shtetit-aleksander-
lumezi-ne-konference-per-media) 

                                                           



Në bazë të këtyre veprimeve të Grabovcit, Prokuroria Speciale ka krijuar dyshim të arsyeshëm 
se ai ka kryer veprën penale në vazhdim: Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, nga neni 
422 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, lidhur me nenin 81 të këtij Kodi. Ai dyshohet se 
këtë vepër e ka bërë në bashkëkryerje me persona të tjerë, të paidentifikuar deri më tani. 

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, po ashtu, ka dyshim të arsyeshëm se Grabovci, 
me veprimet e përshkruara më lartë, gjatë vitit 2011 e tutje, në mënyrë të kundërligjshme ka 
mohuar dhe kufizuar liritë dhe të drejtat e qytetarëve tjerë të vendit për punësim dhe në 
kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjet tjera pozitive, u ka dhënë 
përparësi personave të favorizuar mbi bazat e përkatësisë së tyre politike gjatë punësimit nëpër 
institucionet publike të Republikës së Kosovës. Në këtë mënyrë ka diskriminuar të drejtat për 
punësim të qytetarëve tjerë në bazë të kushteve të barabarta, të cilat janë paraparë me ligj.  

Grabovci dyshohet, po ashtu, që e ka kryer veprën penale në bashkëkryerje: Shkelja e statusit 
të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës” nga neni 193 paragrafi 4, 
lidhur me paragrafin 1  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, lidhur me nenin 31 dhe 81 të 
këtij Kodi. 

Vendimi i prokurorisë për fillimin e hetimit është bazuar në publikimet e përgjimeve të 
bisedave telefonike të Grabovcit, në gazetën online “Insajderi”, si dhe në disa prova të pranuara 
nga EULEX-i, që në bazë të urdhrit gjyqësor janë realizuar gjatë zhvillimit të një hetimi tjetër 
kundër tij nga prokurori i EULEX-it. Hetimi kundër Adem Grabovcit është një hetim fillestar 
dhe varësisht nga rezultati, në ndjekjen penale të prokurorisë do të përfshihen të gjithë personat 
tjerë, për të cilët do të vërtetohet se kanë bashkëpunuar me të pandehurin Grabovci.”3    

Tutje, përmes një njoftimi për media,4 Prokuroria ka njoftuar se ka zgjeruar hetimet në aferën 
e përgjimeve pronto 2 edhe kundër shtatë zyrtarëve të tjerë: Arbenita Pajaziti, ish- Shefe e 
Njësisë për furnizim në Departamentin e farmacisë në Ministrinë e Shëndetësisë, Ilhami Gashi, 
ish- sekretar i përgjithshëm në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Besim Beqaj, ish- ministër 
në Ministrinë për Zhvillim Ekonomik, Nijazi Kryeziu, ish - Kryesues i Kuvendit në Komunën 
e Prizrenit, Zenun Pajaziti, deputet në Parlamentin e Kosovës, Fatmir Shurdhaj, ish - zëvendës 
ministër në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, dhe Sedat Gashin, ish - Këshilltar 
politik në Ministrinë e Punëve të Brendshme. 

Të gjithë të pandehurit dyshohen për kryerjen e dy veprave penale: Keqpërdorimi i pozitës apo 
autoritetit zyrtar nga neni 422 të KPRK dhe Shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe 
banorëve të Republikës së Kosovës nga neni 193 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-
së.  

Elementet inkriminuese të protagonistëve të aferës pronto janë të qarta për publikun por 
veprimet e këtij ekipi të prokurorëve, të cilët kanë nisur hetimet në gusht 2016 ende nuk kanë 

3 “Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka marr vendim për fillimin e hetimeve lidhur me dy vepra 
penale kundër Adem Grabovcit, deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës”. 26 gusht 2016. (Shikuar për 
herë të fundit më 26.11.2017 http://www.psh-ks.net/sq/lajme/prokuroria-speciale-e-republikes-se-kosoves-ka-
marr-vendim-per-fillimin-e-hetimeve-lidhur-me-dy-vepra-penale-kunder-adem-grabovcit-deputet-ne-kuvendin-
e-republikes-se-kosoves ) 
4 “Prokuroria zgjeron hetimet në aferën “Pronto 2” – i përfshirë Zenun Pajaziti, Besim Beqaj dhe 5 të tjerë”. 4 
tetor 2016. (Shikuar për herë të fundit më 26.11.2017 http://archive.koha.net/?id=&l=135828) 

                                                           

http://www.psh-ks.net/sq/lajme/prokuroria-speciale-e-republikes-se-kosoves-ka-marr-vendim-per-fillimin-e-hetimeve-lidhur-me-dy-vepra-penale-kunder-adem-grabovcit-deputet-ne-kuvendin-e-republikes-se-kosoves
http://www.psh-ks.net/sq/lajme/prokuroria-speciale-e-republikes-se-kosoves-ka-marr-vendim-per-fillimin-e-hetimeve-lidhur-me-dy-vepra-penale-kunder-adem-grabovcit-deputet-ne-kuvendin-e-republikes-se-kosoves
http://www.psh-ks.net/sq/lajme/prokuroria-speciale-e-republikes-se-kosoves-ka-marr-vendim-per-fillimin-e-hetimeve-lidhur-me-dy-vepra-penale-kunder-adem-grabovcit-deputet-ne-kuvendin-e-republikes-se-kosoves


dhënë rezultatet e pritura në publik. Afera Pronto përbën një prej rasteve më të mëdha, në të 
cilën përfshihen zyrtarë të lartë shtetërorë dhe që është dashur të trajtohet me top prioritet si 
rezultat i politikave shtetërore, politikave të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe 
Kryeprokurorit të Shtetit, por që një gjë e tillë nuk po ndodhë.  

III. Gjetjet konkrete  
 

• Afera e përgjimeve “Pronto”, përmes të cilës dëshmohet një veprimtari e 
kundërligjshme ende është në fazën e hetimeve nga ekipi i tre prokurorëve të 
Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, znj. Drita Hajdari, z. Lulëzim 
Sylejmani dhe z. Elez Blakaj. Elementet inkriminuese të protagonistëve të aferës pronto 
janë të qarta për publikun por veprimet e këtij ekipi të prokurorëve, të cilët kanë nisur 
hetimet në gusht 2016 ende nuk kanë dhënë rezultatet e pritura në publik.  

• Afera Pronto përbën një prej rasteve më të mëdha, në të cilën përfshihen zyrtarë të lartë 
shtetërorë. Sipas politikave shtetërore, politikave të Këshillit Prokurorial të Kosovës 
dhe Kryeprokurorit të Shtetit këto raste duhet të trajtohen me prioritet absolut. Një gjë 
e tillë në këtë rast, po dëshmohet se nuk po ndodhë.  

• Afera e përgjimeve Pronto nuk rezulton të jetë në top 50 rastet e shënjestruara, të cilat 
trajtohen me prioritet absolut dhe përzgjidhen nga Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale 
të Republikës së Kosovës. Në listën e top rasteve të shënjestruara nuk figuron afera e 
përgjimeve Pronto. Kjo dëshmon joseriozitetin e sistemit prokurorial për të bërë 
përzgjedhjen e rasteve që duhet hetuar, ndjekur dhe gjykuar. Afera Pronto i takon 
profilit të lartë politik dhe rastësisht rezulton se nuk është përfshirë në këto top raste.  

• Kjo aferë e përgjimeve ishte publikuar në media dhe nuk dihet nëse Prokuroria ka 
siguruar materialet e përgjimeve nga mediat apo nga EULEX-i. Është diskutuar mjaftë 
shumë në publik për ligjshmërinë e hetimeve në këtë rast, por ekipi i prokurorëve ka 
vazhduar hetimet, duke marrë në pyetje palë të ndryshme dhe duke i zgjeruar hetimet. 
Meqë publiku është informuar për përmbajtjen e veprimtarive të kundërligjshme të 
akterëve të aferës së përgjimeve Pronto dhe që kanë kaluar më shumë se një vit prej kur 
kanë nisur hetimet, pritjet e publikut janë të mëdha që ky rast të trajtohet me prioritet 
absolut.  

 

IV. Pyetjet publike  
 

- Përgjimet në aferën Pronto pas publikimit në media, a janë siguruar nga mediat apo nga 
EULEX-i?  

- Pse afera e përgjimeve Pronto nuk është përfshirë në top rastet e shenjës truara? 
- Pse afera e përgjimeve Pronto si një ndër rastet më të mëdha nuk është trajtuar me top 

prioritet nga PSRK?  
- Kur do të përfundojë rasti i aferës së përgjimeve Pronto? 
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