
KA 
MANDAT TË RI. 

ÇFARË NËNKUPTON KJO?  
DHE SI KA NDIHMUAR EULEX-i DERI MË TANI? 



ÇFARË ËSHTË MANDATI I RI I EULEX-it? 

BAZA LIGJORE 

• Vendimi i Këshillit CFSP 2018/856 

• Veprimi i Përbashkëti i BE - shkurt 2008 

• Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të 

OKB 

KOHËZGJATJA 

14 qershor 2018 - 14 qershor 2020 

PERSONELI 
500 pjesëtarë 

SHEFJA E MISIONIT 
Emri: Alexandra Papadopoulou  
Nacionaliteti: Greke 

LOKACIONET 

Prishtinë 

(Selia) 

VEPRON NË KUADËR TË 

Politikës së Përbashkët të Sigurisë dhe 

mbrojtjes (CSDP) 

“NDIHMON AUTORITETET E KOSOVËS QË TË FUQIZOJ 
INSTITUCIONET E QËNDRUESHME DHE TË PAVARUARA 

TË SUNDIMIT TË LIGJIT” 

MONITORIMI OPERACIONET 
• Monitorimi i rasteve të trajtuara nga 

EULEX-i në kuadër të mandateve të 

mëparshme të tij 

• Përkrahja e Shërbimit Korrektues të 

Kosovës për zhvillimin e një ekipi të 

fuqishëm të drejtuesve të lartë 

• Ndërtimi i kapaciteteve të Shërbimit 

Korrektues të Kosovës për ta 

kundërshtuar ndikimin politik dhe 

trajtimin preferencial të burgosurve 

• Ofrimi i mbështetjes për Dialogun e 

lehtësuar nga BE-ja, përfshirë 

marrëveshjet teknike. 

• Vazhdon të veprojë si reagues i dytë 

i sigurisë përmes Njësisë Policore të 

Specializuar të tij 

• Mbështet kapacitetet e Policisë së 

Kosovës për kontrollimin e turmave 

dhe trazirave 

• Vazhdon ta menaxhojë programin e 

këtij Misioni për mbrojtjen e 

dëshmitarëve 

• Ndihmon Dhomën e Specializuar dhe 

Prokurorinë e Specializuar me 

përkrahje operacionale dhe logjistike 

SHTETET KONTRIBUESE Të gjitha shtetet 

anëtare të BE-së 
Shtetet e treta kontribuese 

Mitrovicë 

ZËVENDËS SHEFI I MISIONIT 
Emri: Bernd Thran 

Nacionaliteti: Gjerman 



•Vendoset 
EULEX-i 

•3,400 
pjesëtarë 

2008 
•Mbyllen zyrat 
rajonale 

•2,250 
pjesëtarë 

2012 

•Merr lëndë të 
reja vetëm në 
raste të 
jashtëzakonsh
me 

•1,600 
pjesëtarë 

2014 

•Fokusi në 
përfundimin e 
lëndëve të 
EULEX-it 

•800 pjesëtarë 

2016 

•Të gjitha 
lëndët i barten 
drejtësisë 
kosovare 

•500 pjesëtarë 

2018 

DREJTËSIA 
• Ndjekja e rasteve penale 

• Gjykimi i rasteve penale dhe civile 

• Çështjet pronësore 

• Kundër korrupsioni 

• Shërbimi Korrektues 

• Këshillimi i Ministrisë së Drejtësisë 

• Këshillimi i KGJK* dhe KPK** 

• Forenzika 

 

POLICIA 
• Drejtuesit e lartë 

• Detyra të përgjithshme policore 

• Kufiri dhe vija administrative 

• Hetimet dhe inteligjenca penale 

• Siguria e dëshmitarëve 

• Operacionet e specializuara 

• Bashkëpunimi ndërkombëtar 

• Regjistri civil 

DOGANA 
• Zbatimi i ligjit në Doganë 

EKZEKUTIV 
• Ndjekja e rasteve penale 

• Gjykimi i rasteve penale dhe civile 

• Çështjet pronësore të kufizuara 

• Hetimet dhe inteligjenca penale 

• Bashkëpunimi policor ndërkombëtar 

• Policia në kufi/vijën administrative 

(Veri) 

• Operacionet e specializuara 

• Forenzika 

• Siguria e dëshmitarëve 

 

FUQIZIM 
• Drejtuesit e lartë të policisë 

• Detyra të përgjithshme policore (Veri) 

• Policia në kufi/vijën administrative 

• Regjistri civil 

• Shërbimi Korrektues 

• Dogana 

• Këshillimi i Ministrisë së Drejtësisë 

• Këshillimi i KGJK dhe KPK 

• Kundër korrupsioni 

• Mbështetja e Dialogut 

 

EKZEKUTIV 
• Ndjekja e rasteve të ndjeshme 

• Gjykimi i rasteve penale dhe civile 

• Hetimet dhe inteligjenca penale 

• Bashkëpunimi policor ndërkombëtar 

• Policia në kufi/vijën administrative 

(Veri) 

• Operacionet e specializuara 

• Forenzika 

• Siguria e dëshmitarëve 

 
FUQIZIM 
• Drejtuesit e lartë të policisë 

• Detyra të përgjithshme policore (Veri) 

• Policia në kufi/vijën administrative 

• Regjistri civil 

• Shërbimi Korrektues 

• Dogana 

• Këshillimi i Ministrisë së Drejtësisë 

• Këshillimi i KGJK dhe KPK 

• Mbështetja e Dialogut 

 

EKZEKUTIV 
• Ndjekja e rasteve të EULEX-it 

• Gjykimi i rasteve penale dhe civile 

• Hetimet dhe inteligjenca penale 

• Bashkëpunimi policor ndërkombëtar 

• Njësia Policore e Specializuar 

• Forenzika 

• Siguria e dëshmitarëve 

FUQIZIM 
• Drejtuesit e lartë të policisë 

• Detyra të përgjithshme policore (Veri) 

• Policia në kufi/vijën administrative 

• Regjistri civil 

• Shërbimi Korrektues 

• Këshillimi i Ministrisë së Drejtësisë 

• Këshillimi i KGJK dhe KPK 

• Mbështetja e Dialogut 

• Monitorimi i rasteve të mëparshme të 

EULEX-it 

 

OPERACIONE 
• Mbështetja e aktiviteteve të DHS/PS 

• Bashkëpunimi policor ndërkombëtar 

• Njësia Policore e Specializuar 

• Forenzika 

• Siguria e dëshmitarëve 

 

MONITORIM 

• Monitorim i fuqishëm i lëndëve të 

mëparshme të EULEX-it 

• Përkrahja e Shërbimit Korrektues 

 

SI ARRITI EULEX-i KËTU? 

*Këshilli Gjyqësor i Kosovës 

**Këshilli Prokurorial i Kosovës 



Prokurorët hetuan ose 

ngritën aktakuza për 

 

 

 

raste të krimeve të  
luftës dhe krimeve të 
rënda dhe të 
organizuara 

ÇFARË KA BËRË EULEX-i? 

Hartoi 150 ligje 

Ka ndihmuar operacionet 

ndërmjet organizatave policore 

të Kosovës dhe atyre 

ndërkombëtare si Interpoli dhe 

Europoli dhe ministrive të 

drejtësisë nga mbarë bota duke 

sjellë deri te 

100 
arrestime 

Ka ndihmuar në integrimin e 

rreth 

Policëve serbë të Kosovës në 

Policinë e Kosovës 

300 

Krahas Zyrës së BE dhe Komisionit Evropian, e 

ka ndihmuar Kosovën që ta krijojë një regjistër 

civil të besueshëm me më shumë se                              

libra 
12,000 

Gjyqtarët e EULEX-it kanë 

gjykuar më shumë se 

64,261 raste 

kërkesa të ndërlidhura me 

konfliktin në Komisionin e 

Kosovës për Kërkesa Pronësore 

42,749 
ankesa në Kolegjin e 

Ankesave të Agjencisë 

Kosovare të Pronës 

1,152 

raste në Dhomën e 

Posaçme të Gjykatës 

Supreme 

18,882 
aktgjykime në 

rastet penale 

655 

përfshirë 479 lidhur me krime të luftës, korrupsion, krim të 

organizuar dhe pastrim I parave 

Instituti i Mjekësisë Ligjore i ka                                         

kryer                            operacione në terren 595 
për gjetjen e personave të pagjetur përfshirë 

152 zhvarrime 
mbetjet e 430 
personave janë 

identifikuar 

përfshirë 300 persona të pagjetur 

2,220 mostra 

eshtrash janë 

dërguar për analizë 

të AND-së më 

ndihmën e EULEX-it 

400 
823 raste 

në Gjykatën Kushtetuese 


