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HYRJE 
 
Të nderuar, 
 
Instituti Gjyqësor i Kosovës në përmbushje të mandatit të tij për zhvillimin e kapacite-
teve të sistemit gjyqësor dhe prokurorial, përveç organizimit të trajnimeve në fushën e 
legjislacionit vendor dhe ndërkombëtar e veçanërisht atij që ka të bëjë me të drejtat e 
njeriut ka në mandat edhe kryerjen e veprimtarive tjera si institucion profesional-
kërkimor, për zhvillimin e gjyqësisë në Kosovë në pajtim me standardet evropiane.  
 
Bazuar në këtë mandat, kemi kënaqësinë t’iu ofrojmë këtë “Përmbledhje të instrumen-
teve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare” e cila do t’iu shërbejë në veçanti profesionis-
tëve gjyqësor, për t’iu qasur dhe referuar instrumenteve ndërkombëtare më shpejtë dhe 
më lehtë, në drejtim të rritjes së efikasitetit të punës për zgjidhjen e rasteve gjyqësore.  
 
Duke vlerësuar se këto instrumente juridike ndërkombëtare, një pjesë e të cilave janë 
drejtpërdrejt të zbatueshme edhe në rendin tonë kushtetues dhe duke pasur parasysh se 
pjesa dërmuese e këtyre akteve janë në gjuhët zyrtare të Bashkimit Evropian, IGJK në 
bashkëpunim dhe mbështetje të GIZ - Projekti për Reformë Ligjore dhe Administra-
tive, ka mundësuar përmbledhjen e instrumenteve ndërkombëtare në gjuhën shqipe dhe 
serbe në një dokument, i cili do të jetë në dispozicion të gjyqtarëve, prokurorëve dhe 
profesionistëve tjerë të sistemit gjyqësor në Kosovë.  
 
Kjo përmbledhje ofron tri lista në kuadër të cilave janë të përfshira marrëveshjet dhe 
instrumentet ndërkombëtare drejtpërdrejtë të zbatueshme edhe në rendin juridik të Ko-
sovës, instrumentet shtesë ndërkombëtare dhe evropiane lidhur me të drejtat e njeriut, 
instrumentet ndërkombëtare që kodifikojnë rregulla të rëndësishme ndërkombëtare siç 
është mbrojtja diplomatike dhe konsullore, aplikimi dhe interpretimi i traktateve si dhe 
instrumentet ligjore ndërkombëtare për mjedisin dhe zhvillimin. 
 
Instituti Gjyqësor i Kosovës, është mirënjohës dhe falënderues ndaj projektit të GIZ-it, 
i cili ka mundësuar realizimin dhe publikimin kësaj përmbledhje dhe veçanërisht au-
torëve që kontribuuan në përmbledhjen dhe përgatitjen për publikim të këtyre akteve. 
 
Me respekt, 
 
Besim Morina 
u.d. Drejtor i IGJK-së 
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FJALA E AUTORËVE 
 
Qëllimi i këtij sfondi gjegjës, përbëhet nga rrethana e mungesës së një përmbledhjeje të 
shtypur në formë libri që në mënyrë sistematike organizon tekstet e të gjitha marrë-
veshjeve dhe instrumenteve të tjera ndërkombëtare që përfshihen në nenin 22 të 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe përtej saj. Ndonëse një numër prej tyre janë 
të përkthyera në gjuhën shqipe, ato janë të shpërndara në botime të ndryshme. Më tej, 
gjykatësit që janë të ngarkuar me detyrën e aplikimit dhe interpretimit të së drejtës - në 
rrethanën konkrete, edhe të marrëveshjeve dhe instrumenteve të tjera ndërkombëtare që 
paraqesin pjesë të së drejtës së brendshme dhe për pasojë mund të përdoren para 
gjykatave njëjtë siç përdoren ligjet e miratuara nga Kuvendi i Kosovës - mund të 
përfitojnë në veprimtaritë e tyre të përditshme nga pasja qasje në tekstet në gjuhën 
shqipe të këtyre instrumenteve ligjore ndërkombëtare. 
 
Për arsye të së kaluarës dhe duke marrë parasysh kohën e miratimit të saj (2008), 
Kushtetuta e Republikës së Kosovës ka një numër veçorishë të dallueshme dhe tejet të 
veçanta. Një shembull i tillë është neni 22 i Kushtetutës, i cili lidhet me zbatueshmë-
rinë e drejtpërdrejtë të një numri të përzgjedhur të marrëveshjeve dhe instrumenteve 
ndërkombëtare.  
 
Me anë të kësaj dispozite kushtetuese, tetë (8) marrëveshjet dhe instrumentet ndërko-
mbëtarë në vijim (duke përfshirë, ku është e aplikueshme, protokollet e shoqëruara) 
janë drejtpërdrejt të zbatueshme në rendin juridik të Kosovës:  
(1) Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut;  
(2) Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore 
dhe Protokollet e saj;  
(3) Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike dhe Protokollet e saj;  
(4) Konventa Kornizë e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare;  
(5) Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racor; 
(6) Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas;  
(7) Konventa për të Drejtat e Fëmijës;  
(8) Konventa kundër Torturës dhe Trajtimeve a Ndëshkimeve të tjera Mizore, Jonjerë-
zore ose Poshtëruese.  
 
Në fakt, në rast konflikti, detyrimet që rrjedhin nga këto instrumente të mësipërme 
ndërkombëtare, janë superiore ndaj detyrimeve që rrjedhin prej ligjeve të miratuara nga 
Kuvendi dhe akteve tjera të miratuara nga institucionet publike të Republikës së Koso-
vës.  
 
Neni 53 i Kushtetutës shkon më tutje, duke përcaktuar se “Të drejtat e njeriut dhe liritë 
themelore të garantuara me këtë Kushtetutë, interpretohen në harmoni me vendimet 
gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut”.  
 
Për arsye të rëndësisë për praktikën gjyqësore dhe gjithashtu, për qëllime të krahasimit 
me standardet e zbatueshme ndërkombëtare - rajonale dhe evropiane të të drejtave të 
njeriut, do të ishte praktikisht valide të merret parasysh mundësia e zgjerimit të listës 



 

 X 

me një pjesë tjetër, që i përmban instrumentet shtesë juridike ndërkombëtare të cilat 
mbrojnë dhe promovojnë të drejtat themelore të njeriut.  
 
Gjithashtu, duke marrë parasysh njohjen universale të nocionit të pandashmërisë dhe 
ndërvarësisë së të gjitha të drejtave të njeriut, do të ishte me vlerë të veçantë praktike 
për gjyqësorin, si dhe për studentët dhe në përgjithësi për komunitetin akademik, që të 
shtohen instrumentet ligjore ndërkombëtare si në vijim:  
(1) Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore (1966); 
(2) Konventa Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të drejtave të të gjithë punëtorëve mi-
grantë dhe anëtarëve të familjeve të tyre (1990); 
(3) Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër krimit të organizuar tejkombëtar dhe 
Protokolleve të saj (2000):  

(1) Protokolli për Parandalimin, shtypjen dhe ndëshkimin e trafikimit me njerëz, në 
veçanti të grave dhe fëmijëve, që plotëson Konventën e Kombeve të Bashkuara 
kundër krimit të organizuar tejkombëtar; dhe  
(2) Protokolli kundër Trafikimit të migrantëve me rrugë tokësore, ajrore dhe detare, 
që plotëson Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të Organizuar Tej-
kombëtar;  
(4) Konventa e të Drejtave të personave me aftësi të kufizuara dhe protokolli i saj 
(2006); 
(5) Karta Evropiane për gjuhët rajonale ose minoritare (1992); 
(6) Karta Sociale Evropiane (1996) (e rishikuar); dhe  
(7) Konventa Evropiane për Parandalimin e torturës dhe trajtimeve a dënimeve të 
tjera mizore, çnjerëzore ose poshtëruese (2002). 

 
Përmbledhja, gjithashtu, mund të përfitojë në kuptimin e të qenit gjithëpërfshirëse dhe 
sistematike, duke i shtuar edhe katër instrumentet juridike ndërkombëtare, Karta e 
Kombeve të bashkuara dhe tri Konventat e Vjenës, në vijim.  
 
Ndonëse nuk janë shprehimisht të lidhura me kodifikimin e të drejtave ndërkombëtare 
dhe evropiane të njeriut dhe lirive themelore, megjithatë Konventat e Vjenës për 
Marrëdhëniet Diplomatike dhe Konsullore kodifikojnë dispozitat që përmbajnë, ndër të 
tjera, garancitë thelbësore për shtetasit e Shteteve Palë. Karta e Kombeve të Bashkuara, 
për shembull, përcakton rregullat themelore dhe parimet qendrore për funksionimin e 
rendit juridik botëror. Kur bëhet fjalë për Konventën e Vjenës për të Drejtën e Trak-
tateve, kjo zbatohet për aplikimin dhe interpretimin e marrëveshjeve të të drejtave të 
njeriut në të njëjtën mënyrë siç ajo zbatohet edhe për marrëveshjet tjera ndërkombë-
tare.  
 
Kjo, pra, është lista:  
(1) Karta e Kombeve të Bashkuara (1945);  
(2) Konventa e Vjenës për Marrëdhëniet Diplomatike (1961); 
(3) Konventa e Vjenës për Marrëdhëniet Konsullore (1963); dhe 
(4) Konventa e Vjenës për të Drejtën e Traktateve (1969).  
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Duke marrë parasysh statusin kushtetues të marrëveshjeve dhe instrumenteve ndërko-
mbëtare të referuara më sipër, gjithashtu, edhe rrethanave mbizotëruese të mungesës 
relative qoftë në qasjen ose njohuritë për përmbajtjen specifike apo dispozitat e atyre 
instrumenteve, del të jetë nevojë relativisht e ngutshme që gjykatësit dhe zyrtarët tjerë 
përkatës, të vihen në posedim të një përmbledhjeje në gjuhën që ata e kuptojnë të të 
gjitha marrëveshjeve dhe instrumenteve ndërkombëtare që janë bërë pjesë e rendit të 
brendshëm juridik përmes nenit 22 të Kushtetutës së Kosovës, duke përfshirë gjith-
ashtu edhe një numër instrumentesh të tjerë të rëndësishëm. 
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MARRËVESHJET DHE INSTRUMENTET NDËRKOMBËTARE 
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TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
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1. Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut (1948) 
 

DEKLARATA UNIVERSALE PËR TË DREJTAT E NJERIUT 
 
Më 10 dhjetor të vitit 1948, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara nxori 
dhe shpalli Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut, tekstin e plotë të së cilës po e 
botojmë në faqet që vijojnë. Pas këtij akti historik, Asambleja ftoi të gjitha shtetet 
anëtare që ta shpallin tekstin e Deklaratës dhe të përpiqen që të përhapet, të paraqitet, të 
lexohet dhe të shpjegohet sidomos në shkolla dhe institucione të tjera edukative të të 
gjitha vendeve dhe shteteve pa marrë parasysh statusin e tyre politik.  
 
Teksti zyrtar i Deklaratës është në gjashtë gjuhë zyrtare të Kombeve të Bashkuara: 
angleze, frënge, kineze, ruse, spanjolle dhe arabe.  
 

DEKLARATA UNIVERSALE PËR TË DREJTAT E NJERIUT 
 

HYRJE  
 
Meqë njohja e dinjitetit të lindur të të drejtave të barabarta dhe të patjetërsueshme të të 
gjithë anëtarëve të familjes njerëzore është themel i lirisë, drejtësisë dhe paqes në botë;  
 
Meqë mosrespektimi dhe përbuzja e të drejtave të njeriut çonte drejt veprimeve 
barbare, që fyenin ndërgjegjen njerëzore, dhe meqë krijimi i një bote në të cilën njerëzit 
do të gëzojnë lirinë e fjalës, lirinë e besimit dhe lirinë nga frika dhe skamja është 
shpallur si aspirata më e lartë e çdo njeriu;  
 
Meqë është qenësore që të drejtat e njeriut të mbrohen nga sistemi juridik ku do tё 
sundojё ligji, që njeriu të mos shtrëngohet të rebelohet dhe të ngritet kundër tiranisë 
dhe shtypjes, duke pёrdorur atё si mjet tё fundit;  
 
Meqë është qenësore që të nxitet zhvillimi i marrëdhënieve miqësore ndërmjet kom-
beve;  
 
Meqë popujt e Kombeve të Bashkuara përsëri shpallën në Kartë besimin e tyre nё të 
drejtat themelore të njeriut, në dinjitetin dhe në vlerën e personalitetit të njeriut dhe nё 
barazinë midis burrave e grave dhe vendosën të nxisin përparimin shoqëror dhe të 
përmirësojnë nivelin e jetesës në një liri mё të plotë;  
 
Meqë shtetet anëtare u zotuan që në bashkëpunim me Kombet e Bashkuara të sigurojnë 
respektimin e përgjithshëm dhe zbatimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut;  
 
Meqë kuptimi i përbashkёt i këtyre të drejtave dhe lirive është më i rëndësishëm për 
realizimin e plotë të këtij zotimi;  
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ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME e OKB-së shpall  
 
këtë DEKLARATË UNIVERSALE PËR TË DREJTAT E NJERIUT si ideal të 
përbashkёt të cilin duhet ta arrijnë të gjithë popujt dhe të gjitha kombet, në mënyrë që 
çdo njeri dhe çdo organizëm i shoqërisë, duke pasur parasysh gjithnjë këtë Deklaratë, 
të synojnë që me anë të arsimit dhe edukimit, t’i kontribuojnë respektimit të këtyre të 
drejtave dhe lirive dhe që me masa progresive kombëtare dhe ndërkombëtare të 
sigurojnë njohjen dhe zbatimin e tyre të përgjithshëm dhe të njëmendtë, si midis 
popujve të vetë shteteve anëtare, ashtu edhe midis popujve të atyre territoreve që 
ndodhen nën administrimin e tyre.  
 

Neni 1 
 
Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë në pikëpamje të dinjitetit dhe të të 
drejtave. Ata janë të pajisur me arsye dhe ndërgjegje dhe duhet të sillen ndaj njëri tjetrit 
në njё frymë vëllazërore.  

 
Neni 2 

 
Secilit i përkasin të gjitha të drejtat dhe liritë e shpallura në këtë Deklaratë pa kurrfarë 
dallimesh në pikëpamje të racës, ngjyrës, seksit, gjuhës, fesё, mendimit politik ose çdo 
mendimi tjetër, të prejardhjes kombëtare a shoqërore, të pasurisë, të lindjes apo të 
ndonjё gjendje tjetёr juridike. Pёrveç kёsaj, nuk do të bëhen kurrfarë dallimesh në bazë 
të statusit politik, juridik apo ndërkombëtar të vendit ose territorit të cilit i përket 
ndonjë individ, qoftë kur ky vend ose territor është i pavarur, apo kur ndodhet nën 
kujdestari ose është jovetëqeverisës a nën çfarëdo kufizimi tjetër të sovranitetit.  

 
Neni 3 

 
Secili ka të drejtë të jetojë, të jetë i lirë dhe të ketë siguri vetjake.  

 
Neni 4 

 
Askush nuk duhet të mbahet në robëri ose detyrimisht i nënshtruar; robëria dhe tregtia 
me robër janë të ndaluara në të gjitha format.  

 
Neni 5 

 
Askush nuk duhet t'i nënshtrohet torturës, a trajtimeve ose dёnimeve të tjera mizore, 
çnjerёzore ose poshtёruese.  

 
Neni 6 

 
Secili ka të drejtë që të pranohet çdo kund si subjekt juridik përpara ligjit.  
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Neni 7 
 
Të gjithë janë të barabartë pёrpara ligjit dhe kanë të drejtë që, pa kurrfarë diskriminimi, 
tё mbrohen njёsoj nga ligji. Të gjithë kanë të drejtën për mbrojtje të barabartë kundër 
çdo diskriminimi që do tё shkelte këtë Deklaratë, dhe kundër çdo nxitjeje për një 
diskriminim të tillë.  

 
Neni 8 

 
Secili ka të drejtë që me mjete juridike efektive para gjykatave kompetente kombëtare 
të mbrohet nga veprimet e shkeljes së të drejtave themelore të garantuara me kushtetutë 
a me ligj.  

 
Neni 9 

 
Askush nuk duhet tё arrestohet, të burgoset, ose të dëbohet arbitrarisht.  

 
Neni 10 

 
Secili ka të drejtë plotёsisht të barabartë për gjykim të drejtë dhe publik para njё 
gjykate tё paanshme e të pavarur që do të vendosë për të drejtat dhe detyrimet e tij dhe 
për mbështetshmërinë e çdo akuze penale kundër tij.  

 
Neni 11 

 
1. Secili që akuzohet për një vepër penale ka të drejtë të konsiderohet i pafajshëm 

derisa në bazë të ligjit të vërtetohet fajësia në njё proces publik në të cilin i 
sigurohen tё gjitha garancitë e nevojshme për mbrojtjen e tij.  

2. Askush nuk duhet të dënohet për veprime ose lëshime të cilat, nё kohёn kur janё 
kryer ato, nuk përbënin një vepër penale sipas ligjeve kombëtare a ndërkombëtare. 
Gjithashtu, nuk duhet të jepet njё dënim më i rëndë se ai që ka mund të zbatohet 
në kohën kur është kryer vepra penale.  

 
Neni 12 

 
Askush nuk duhet t'i nënshtrohet ndërhyrjes arbitrare në jetën e tij private, nё familje, 
nё banesë ose nё letёrkёmbim vetjak, as sulmit kundër nderit dhe dinjitetit tё tij. Secili 
ka të drejtën të mbrohet me ligj kundër ndërhyrjeve ose sulmeve të tilla.  

 
Neni 13 

 
1. Secili ka të drejtën e lirisë së qarkullimit dhe tё zgjedhjes sё vendbanimit brenda 

kufijve të njё shteti.  
2. Secili ka të drejtë të braktisё cilindo vend, duke përfshirë këtu edhe vendin e tij, si 

dhe të kthehet në vendin e tij.  
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Neni 14 
 
1. Secili ka të drejtë të kërkojë dhe tё gëzojë vendstrehim në vende të tjera pёr shkak 

tё pёrndjekjes.  
2. Këtë të drejtë nuk mund ta kërkojё askush në rast tё pёrndjekjeve qё mbёshteten 

vёrtet nё veprimet e rёndomta penale ose nё veprimet qё janё nё kundërshtim me 
qëllimet dhe parimet e Kombeve të Bashkuara.  

 
Neni 15 

 
1. Secili ka të drejtën e një shtetësie.  
2. Askush nuk duhet të privohet arbitrarisht nga shtetësia e tij, e as nga e drejta për të 

ndërruar shtetësinë.  
 

Neni 16 
 
1. Burrat dhe gratë e moshës madhore kanë të drejtë të lidhin martesë dhe tё krijojnё 

familje, pa kurrfarë kufizimesh nё pikёpamje tё racёs, tё shtetësisë ose tё fesё. Ata 
kanë të drejta të barabarta ndaj martesёs, gjatё martesёs dhe nё kohёn kur ajo 
prishet.  

2. Martesa duhet të lidhet vetëm me pëlqimin e lirё dhe tё plotë të bashkёshortёve tё 
ardhshёm.  

3. Familja është njёsi e natyrshme dhe thelbёsore e shoqërisë dhe ka të drejtën e 
mbrojtjes nga shoqëria dhe shteti.  

 
Neni 17 

 
1. Secili ka të drejtë të ketë pasuri, vetë dhe në bashkësi me të tjerët.  
2. Askush nuk duhet të privohet arbitrarisht nga pasuria e tij.  

 
Neni 18 

 
Secili ka të drejtën e lirisë së mendimit, tё ndërgjegjes dhe tё fesё; kjo e drejtë përfshin 
lirinë e ndёrrimit të fesё a tё bindjeve dhe lirinë që njeriu, qoftë vetë ose në bashkësi 
me të tjerët, të shfaqë publikisht ose privatisht fenё a bindjen e vet, nёpёrmjet arsimit, 
praktikёs, kryerjes së kultit dhe riteve fetare.  

 
Neni 19 

 
Secili ka të drejtën e lirisë së mendimit dhe të shprehjes; kjo e drejtë përfshin lirinë e 
mendimit pa ndërhyrje, si dhe lirinë e kërkimit, marrjes dhe pёrhapjes së informacionit 
dhe ideve me çfarëdo mjetesh, pa marrë parasysh kufijtë.  

 
Neni 20 

 
1. Secili ka të drejtën e lirisë së mbledhjes dhe bashkimit paqësor.  
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2. Askush nuk mund të detyrohet t’i takojё ndonjë shoqate.  
 

Neni 21 
 
1. Secili ka të drejtë të marrë pjesë në qeverisjen e vendit të vet, drejtpërsёdrejti ose 

me anë të përfaqësuesve të zgjedhur lirisht.  
2. Secili ka njësoj të drejtë të hyjë në shërbimet publike të vendit tё vet.  
3. Vullneti i popullit është bazë e pushtetit shtetëror; ky vullnet duhet të shprehet në 

zgjedhjet e herëpashershme dhe të lira, të cilat duhet të jenë të përgjithshme dhe 
me votё tё barabartë, si dhe me votim të fshehtë ose sipas procedurës përkatëse të 
votimit të lirë.  

 
Neni 22 

 
Secili, si anëtar i shoqërisë, ka të drejtë sigurimi social dhe tё drejta tё domosdoshme 
ekonomike, sociale e kulturore për dinjitetin e tij dhe për zhvillimin e lirë të 
personalitetit tё tij, me ndihmën e shtetit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar dhe në 
përputhje me organizimin dhe burimet e çdo shteti.  

 
Neni 23 

 
1. Secili ka të drejtë të punojё, të zgjedhë lirisht punёn, të ketë kushte të kёnaqshme 

dhe tё favorshme pune dhe të jetë i mbrojtur nga papunësia.  
2. Secili, pa kurrfarë diskriminimi, ka të drejtë që për punë të barabartё të marrë 

rrogë të barabartё.  
3. Secili që punon ka të drejtë për një shpërblim të drejtë dhe të favorshëm, në 

mënyrë që t'i sigurojë atij dhe familjes së tij një jetë që i përgjigjet dinjitetit 
njerëzor dhe qё, po qe se ёshtё e nevojshme, do tё plotёsohet me mjete të tjera të 
mbrojtjes sociale.  

4. Secili ka të drejtë të formojë e t’u bashkohet sindikatave për mbrojtjen e interesave 
të tij.  

 
Neni 24 

 
Secili ka të drejtë për pushim dhe kohë të lirë, duke përfshirë kufizimin e arsyeshëm të 
orarit të punës dhe pushimin e paguar tё herёpashershёm.  

 
Neni 25 

 
1. Secili ka të drejtë për një nivel jetese qё siguron shёndetin dhe mirёqenien e tij dhe 

tё familjes së tij, duke përfshirë kёtu ushqimin, veshmbathjen, strehimin, kujdesin 
mjekësor dhe shërbimet e nevojshme sociale, si dhe të drejtën për të qenë i 
siguruar në rast papunёsie, sëmundjeje, invaliditeti, vejёrie, pleqërie ose nё raste të 
tjera të mungesёs sё mjeteve të jetesës për shkak të rrethanave që nuk varen nga 
vullneti i tij.  
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2. Nënat dhe fëmijët kanë tё drejtёn për kujdes dhe ndihmë të posaçme. Të gjithë 
fëmijët, të lindur nё marrёdhёnie martesore apo jashtёmartesore, gёzojnё mbrojtje 
tё njёjtё sociale.  

 
Neni 26 

 
1. Secili ka të drejtën e arsimit. Arsimi duhet të jetë falas, të paktёn në fazat e arsimit 

fillor dhe themelor. Arsimi fillor është i detyrueshëm. Arsimi teknik dhe 
profesional duhet të jetё i pёrgjithshёm, ndёrsa arsimi i lartë duhet t'u bëhet i 
mundshëm të gjithëve në mёnyrё tё barabartё nё bazë të aftёsisё.  

2. Arsimi duhet të synojё zhvillimin e plotë tё personalitetit të njeriut dhe forcimin e 
respektimit të të drejtave dhe lirive themelore tё njeriut. Ai duhet të nxitë 
mirёkuptimin, tolerancën dhe miqësinë midis të gjitha kombeve, grupeve raciale 
ose fetare, si dhe veprimtarinë e Kombeve të Bashkuara për ruajtjen e paqes.  

3. Prindёrit kanё tё drejtёn parёsore pёr zgjedhjen e llojit tё arsimit pёr fёmijёt e tyre.  
 

Neni 27 
 
Secili ka të drejtë të marrë pjesë lirisht në jetën kulturore të bashkësisë, të gёzojё artet 
dhe tё marrё pjesё nё përparimin shkencor dhe nё dobitë qё sjell ajo. 2. Secili ka të 
drejtë të mbrojë interesat morale dhe materiale që rrjedhin nga çdo krijimtari 
shkencore, letrare ose artistike, krijues i të cilave është ai vetë.  

 
Neni 28 

 
Secili ka të drejtë për një rend shoqëror dhe ndërkombëtar në të cilin mund të 
realizohen plotësisht të drejtat dhe liritë e shpallura në këtë Deklaratë.  

 
Neni 29 

 
1. Secili ka detyrime ndaj bashkësisё ku vetёm aty i mundёsohet zhvillimi i lirë dhe i 

plotë i personalitetit të tij.  
2. Në ushtrimin e tё drejtave dhe lirive të veta, secili do t'u nënshtrohet vetëm atyre 

kufizimeve të cilat janë pёrcaktuar me ligj, vetёm me qëllim të sigurimit tё njohjes 
dhe tё respektimit tё domosdoshёm tё tё drejtave dhe lirive të të tjerëve dhe të 
plotësimit tё kërkesave tё drejta të moralit, tё rendit publik dhe tё mirëqenies së 
përgjithshme në njё shoqëri demokratike.  

3. Këto të drejta dhe liri kurrsesi nuk mund të ushtrohen në kundërshtim me qëllimet 
dhe parimet e Kombeve të Bashkuara.  

 
Neni 30 

 
Asnjё dispozitё e kёsaj Deklarate nuk mund të interpretohet si e drejtë e një shteti, 
grupi apo personi për të zhvilluar çfarëdo veprimtarie ose për të kryer një akt qё synon 
shkeljen e tё drejtave dhe lirive tё pёrmbledhura e tё shpallura nё këtë Deklaratë.  
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2. Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut (1950) dhe Protokollet shtesë 
 
Teksti i Konventës është ndryshuar sipas dispozitave të Protokollit Nr. 14 (CETS Nr. 
194) duke filluar nga data e hyrjes në fuqi më 1 qershor 2010.  
 
Teksti i Konventës është ndryshuar sipas dispozitave të Protokollit Nr. 3 (ETS Nr. 45), 
e cila hyri në fuqi më 21 shtator 1970, të Protokollit Nr. 5 (ETS Nr. 55), e cila hyri në 
fuqi më 20 dhjetor 1971 dhe të Protokollit Nr. 8 (ETS Nr. 118), e cila hyri në fuqi më 1 
janar 1990, dhe përfshiu gjithashtu tekstin e Protokollit Nr. 2 (ETS Nr. 44) e cila, në 
përputhje me Nenin 5, paragrafin 3 të saj, ka qenë një pjesë përbërëse e Konventës që 
në datën e hyrjes së saj në fuqi, më 21 shtator 1970. Të gjitha dispozitat që janë 
ndryshuar dhe shtuar nga këto Protokolle janë zëvendësuar nga Protokolli Nr. 11 (ETS 
Nr. 155), që nga data e hyrjes së saj në fuqi më 1 nëntor 1998. Që nga kjo datë, 
Protokolli Nr. 9 (ETS Nr. 140), e cila hyri në fuqi më 1 tetor 1994, është shfuqizuar 
dhe Protokolli Nr. 10 (ETS Nr. 146) ka humbur qëllimin e vet.  

 
KONVENTA 

PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT 
DHE LIRIVE THEMELORE 

 
NDRYSHUAR ME PROTOKOLLET NR. 11 DHE NR. 14 

 
Romë, 4.XI.1950 
 
Qeveritë nënshkruese, anëtare të Këshillit të Evropës, 
 
Duke pasur parasysh Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut, të shpallur nga 
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, më 10 dhjetor 1948; 
 
Duke pasur parasysh, se kjo Deklaratë ka për qëllim të sigurojë njohjen dhe zbatimin 
universal dhe efektiv të të drejtave të shpallura në të; 
 
Duke pasur parasysh, se qëllimi i Këshillit të Evropës është që të realizojë një bashkim 
më të ngushtë midis anëtarëve të tij dhe se një nga mjetet për të arritur këtë qëllim 
është mbrojtja dhe zhvillimi i të drejtave të njeriut dhe i lirive themelore; 
 
Duke ripohuar besimin e tyre të thellë në këto liri themelore që përbëjnë themelet e 
drejtësisë dhe të paqes në botë, ruajtja e të cilave mbështet kryesisht mbi një regjim 
politik demokratik nga njëra anë, dhe nga ana tjetër mbi një kuptim dhe respektim të 
përbashkët të të drejtave të njeriut nga të cilat varen; 
 
Të vendosura si qeveri të shteteve evropiane, që shtyhen nga e njëjta frymë dhe që kanë 
një trashëgimi të përbashkët idealesh, traditash politike, lirie dhe shteti të së drejtës, për 
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të marrë masat fillestare për zbatimin kolektiv të disa prej të drejtave të shpallura në 
Deklaratën Universale, 
 
Kanë rënë dakord sa më poshtë: 
 

Neni 1 
Detyrimi për të respektuar të drejtat e njeriut 

 
Palët e Larta Kontraktuese i sigurojnë çdokujt brenda juridiksionit të tyre, të drejtat dhe 
liritë e përcaktuara në Seksionin I të kësaj Konvente.  
1 Titull i shtuar sipas dispozitave të Protokollit Nr 11 (ETS Nr 155) 

 
Seksioni I 

Të drejtat dhe liritë 
 

Neni 2 
E drejta për jetën 

 
1. E drejta e çdo njeriu për jetën mbrohet me ligj. Askujt nuk mund t’i privohet jeta 

qëllimisht, me përjashtim të rastit kur zbatohet një vendim gjykate pas dënimit për 
një krim për të cilin dënimi është parashikuar me ligj.  

2. Privimi nga jeta nuk konsiderohet të shkaktohet në kundërshtim me këtë nen në 
rastet kur ky privim vjen nga përdorimi i forcës, që është jo më shumë se 
absolutisht i domosdoshëm: 

(a) në mbrojtje të çdo personi nga dhuna e paligjshme; 
(b) për të kryer një arrestim të ligjshëm ose për të parandaluar arratisjen e një personi 

të ndaluar ligjërisht; 
(c) për të kundërshtuar, në përputhje me ligjin, një trazirë ose kryengritje.  
 

Neni 3 
Ndalimi i torturës 

 
Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës ose dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore ose 
degraduese.  

 
Neni 4 

Ndalimi i skllavërisë dhe i punës së detyruar 
 
1. Askush nuk do të mbahet në skllavëri ose në robëri.  
2. Askush nuk do të shtrëngohet të kryejë një punë me dhunë ose të detyruar.  
3. Për qëllim të këtij Neni, termi “punë e kryer me dhunë ose e detyruar”, nuk 

përfshin: 
(a) çdo lloj pune që i kërkohet të kryejë zakonisht një personi të ndaluar në 

kushtet e parashikuara nga Neni 5 i kësaj Konvente ose gjatë lirimit të tij me 
kusht; 



Lista I - Marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare drejtpërdrejt të zbatueshme në... 

 11 

(b) çdo lloj shërbimi i karakterit ushtarak ose, në rastin e kundërshtarëve të 
ndërgjegjes në vendet ku kundërshtimi i ndërgjegjes është i njohur me ligj, 
shërbimi që kryhet në vend të shërbimit ushtarak të detyrueshëm; 

(c) çdo lloj shërbimi që kërkohet në rast krizash ose fatkeqësish, që kërcënojnë 
jetën ose mirëqenien e komunitetit; 

(d) çdo lloj pune ose shërbimi që është pjesë e detyrimeve normale qytetare.  
 

Neni 5 
E drejta për liri dhe siguri 

 
1. Çdokush ka të drejtën e lirisë e të sigurisë personale. Askujt nuk mund t’i hiqet 

liria, me përjashtim të rasteve që vijojnë dhe në përputhje me procedurën e 
parashikuar me ligj: 

(a) kur burgoset ligjërisht, pas një dënimi të dhënë nga një gjykatë kompetente; 
(b) kur arrestohet ose burgoset ligjërisht për moszbatim të një urdhri të dhënë nga 

gjykata në përputhje me ligjin ose për të garantuar përmbushjen e një detyrimi të 
parashikuar nga ligji; 2 Titull i shtuar sipas dispozitave të Protokollit Nr 11 (ETS 
Nr 155) 

(c) kur është arrestuar dhe paraburgosur për t’u çuar përpara autoritetit gjyqësor 
kompetent, kur ka arsye të besueshme për të dyshuar se ai ka kryer një vepër 
penale ose kur ka motive të arsyeshme për të besuar se është e nevojshme që të 
pengohet të kryejë një vepër penale ose të largohet pas kryerjes së saj; 

(d) kur një i mitur ndalohet ligjërisht, për qëllim edukimi të mbikëqyrur, ose për 
ndalimin e tij të ligjshëm, me qëllim që të çohet përpara autoritetit kompetent 
ligjor; 

(e) kur individët ndalohen ligjërisht për të parandaluar përhapjen e sëmundjeve 
infektive të personave të sëmurë mendërisht, alkoolistëve, narkomanëve ose 
endacakëve; 

(f) kur një person arrestohet ose ndalohet ligjërisht, me qëllim që të ndalohet hyrja e 
tij e paautorizuar në atë vend, ose për një person kundër të cilit është duke u kryer 
një procedurë dëbimi ose ekstradimi; 

2. Çdo person i arrestuar duhet të informohet brenda një afati sa më të shkurtër dhe 
në një gjuhë që ai e kupton, për arsyet e arrestimit të tij dhe në lidhje me çdo akuzë 
që i bëhet.  

3. Çdo person i arrestuar ose i paraburgosur në rrethanat e parashikuara në paragrafin 
1/c të këtij Neni, duhet të çohet menjëherë përpara një gjykatësi ose një zyrtari 
tjetër të autorizuar me ligj për të ushtruar funksione gjyqësore dhe ka të drejtë të 
gjykohet brenda një afati të arsyeshëm ose të lirohet në gjykim e sipër. Lirimi 
mund të kushtëzohet nga garanci për t’u paraqitur para gjykatës.  

4. Çdo person, të cilit i është hequr liria me arrestim ose me burgim, ka të drejtë të 
bëjë ankim në gjykatë me qëllim që kjo e fundit të vendosë, brenda një afati të 
shkurtër, për ligjshmërinë e burgimit të tij dhe të urdhërojë lirimin, në qoftë se 
burgimi është i paligjshëm.  

5. Çdo person, që arrestohet ose burgoset në kundërshtim me dispozitat e këtij Neni, 
ka të drejtën e zbatueshme të dëmshpërblimit.  
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Neni 6 
E drejta për një proces të rregullt 

 
1. Në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të tij civile ose të çdo akuze penale 

kundër tij, çdo person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht 
dhe brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme. 
Vendimi duhet të jepet publikisht, por prania në sallën e gjykatës mund t’i 
ndalohet shtypit dhe publikut gjatë tërë procesit ose gjatë një pjese të tij, në interes 
të moralit, të rendit publik ose sigurisë kombëtare në një shoqëri demokratike, kur 
kjo kërkohet nga interesat e të miturve ose mbrojtja e jetës private të palëve në 
proces ose në shkallën që çmohet tepër e nevojshme nga gjykata, kur në rrethana 
të veçanta publiciteti do të dëmtonte interesat e drejtësisë.  

2. Çdo person i akuzuar për një vepër penale prezumohet i pafajshëm, derisa fajësia e 
tij të provohet ligjërisht.  

3. Çdo i akuzuar për një vepër penale ka të drejtat minimale të mëposhtme: 
(a) të informohet brenda një afati sa më të shkurtër, në një gjuhë që ai e kupton dhe në 

mënyrë të hollësishme, për natyrën dhe për shkakun e akuzës që ngrihet ndaj tij; 
(b) t’i jepet koha dhe lehtësitë e përshtatshme për përgatitjen e mbrojtjes; 
(c) të mbrohet vetë ose të ndihmohet nga një mbrojtës i zgjedhur prej tij ose, në qoftë 

se ai nuk ka mjete të mjaftueshme për të shpërblyer mbrojtësin, t’i mundësohet 
ndihma ligjore falas kur këtë e kërkojnë interesat e drejtësisë; 

(d) të pyesë, ose të kërkojë që të merren në pyetje dëshmitarët e akuzës dhe të ketë të 
drejtën e thirrjes dhe të pyetjes të dëshmitarëve në favor të tij, në kushte të njëjta 
me dëshmitarët e akuzës; 

(e) të ndihmohet falas nga një përkthyes, në qoftë se nuk kupton ose nuk flet gjuhën e 
përdorur në gjyq.  

3 Titull i shtuar sipas dispozitave të Protokollit Nr 11 (ETS Nr 155) 
 

Neni 7 
Nuk ka dënim pa ligj 

 
1. Askush nuk mund të dënohet për një veprim ose një mosveprim, që në momentin 

kur është kryer nuk përbënte vepër penale, sipas të drejtës së brendshme ose 
ndërkombëtare. Po ashtu, nuk mund të jepet një dënim më i rëndë se ai që ishte i 
zbatueshëm në momentin kur është kryer vepra penale.  

2. Ky nen nuk do të ndikojë mbi gjykimin dhe dënimin e një personi për një veprim 
ose mosveprim, i cili, në momentin kur është kryer, quhej vepër penale sipas 
parimeve të përgjithshme të së drejtës, të njohura nga kombet e qytetëruara.  

 
Neni 8 

E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare 
 
1. Çdokush ka të drejtën e respektimit të jetës së tij private dhe familjare, banesës 

dhe korrespondencës së tij.  
2. Autoriteti publik nuk mund të ndërhyjë në ushtrimin e kësaj të drejte, përveçse në 

shkallën e parashikuar nga ligji dhe kur është e nevojshme në një shoqëri 
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demokratike, në interes të sigurisë publike, për mbrojtjen e rendit publik, shëndetit 
ose moralit, ose për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të tjerëve.  

 
Neni 9 

Liria e mendimit, e ndërgjegjes dhe e fesë 
 
1. Çdokush ka të drejtën e lirisë së mendimit, të ndërgjegjes e të fesë; kjo e drejtë 

nënkupton lirinë për të ndryshuar fenë ose besimin dhe lirinë, qoftë individualisht 
ose kolektivisht, publikisht ose privatisht nëpërmjet kultit, mësimdhënies, 
praktikave dhe kryerjes së riteve.  

2. Liria e shfaqjes së fesë së tij ose besimeve të dikujt nuk mund t’i nënshtrohet 
kufizimeve të tjera, përveç atyre të parashikuara nga ligji dhe që përbëjnë masa të 
nevojshme në një shoqëri demokratike në interes të sigurisë publike, për mbrojtjen 
e rendit publik, të shëndetit ose të moralit ose për mbrojtjen e të drejtave dhe të 
lirive të të tjerëve.  

 
Neni 10 

Liria e shprehjes 
 
1. Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit 

dhe lirinë për të marrë ose për të dhënë informacione dhe ide pa ndërhyrjen e 
autoriteteve publike dhe pa marrë parasysh kufijtë. Ky nen nuk i ndalon Shtetet që 
të kërkojnë licencimin e ndërmarrjeve të transmetimit kinematografike ose 
televizive.  

2. Ushtrimi i këtyre lirive që përmban detyrime dhe përgjegjësi, mund t’u 
nënshtrohet atyre formaliteteve, kushteve, kufizimeve ose sanksioneve të 
parashikuara me ligj dhe që janë të nevojshme në një shoqëri demokratike, në 
interes të sigurisë kombëtare, integritetit territorial ose sigurisë publike, për 
mbrojtjen e rendit dhe parandalimin e krimit, për mbrojtjen e shëndetit ose të 
moralit, për mbrojtjen e dinjitetit ose të të drejtave të të tjerëve, për të ndaluar 
përhapjen e të dhënave konfidenciale ose për të garantuar autoritetin dhe 
paanshmërinë e pushtetit gjyqësor.  

4 Titull i shtuar sipas dispozitave të Protokollit Nr 11 (ETS Nr 155) 
 

Neni 11 
Liria e tubimit dhe e organizimit 

 
1. Çdokush ka të drejtën e lirisë së tubimit paqësor dhe të organizimit me të tjerët, 

duke përfshirë të drejtën e themelimit me të tjerë të sindikatave dhe të 
pjesëmarrjes në to për mbrojtjen e interesave të tij.  

2. Ushtrimi i këtyre të drejtave nuk mund t’u nënshtrohet kufizimeve të tjera përveç 
atyre që parashikohen me ligj dhe që janë të nevojshme në një shoqëri 
demokratike, në interes të sigurisë kombëtare ose sigurisë publike, për mbrojtjen e 
rendit dhe parandalimin e krimit, për ruajtjen e shëndetit ose të moralit, ose për 
mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive të të tjerëve. Ky nen nuk ndalon kufizime të 
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ligjshme të ushtrimit të këtyre të drejtave nga pjesëtarë të forcave të armatosura, të 
policisë ose të administratës shtetërore.  

 
Neni 12 

E drejta për t’u martuar 
 
Burri dhe gruaja, që kanë mbushur moshën për martesë, kanë të drejtë të martohen dhe 
të krijojnë familje, sipas ligjeve kombëtare që rregullojnë ushtrimin e kësaj të drejte.  

 
Neni 13 

E drejta për zgjidhje efektive 
 
Çdokush, të cilit i janë shkelur të drejtat dhe liritë e përcaktuara në këtë Konventë, ka të 
drejtën e një zgjidhjeje efektive para një organi kombëtar, pavarësisht se shkelja është 
kryer nga persona që veprojnë në përmbushje të funksioneve të tyre zyrtare.  

 
Neni 14 

Ndalimi i diskriminimit 
 
Gëzimi i të drejtave dhe i lirive të përcaktuara në këtë Konventë duhet të sigurohet, pa 
asnjë dallim të bazuar në shkaqe të tilla si seksi, raca, ngjyra, gjuha, feja, mendimet 
politike ose çdo mendim tjetër, origjina kombëtare ose shoqërore, përkatësia në një 
minoritet kombëtar, pasuria, lindja ose çdo status tjetër.  

 
Neni 15 

Derogimi në rastet e gjendjes së jashtëzakonshme 
 
1. Në rast lufte ose rreziku tjetër publik që i kanoset jetës së kombit, çdo Palë e Lartë 

Kontraktuese mund të marrë masa që iu shmangen detyrimeve të parashikuara nga 
kjo Konventë, veçse në shkallën më të vogël që e kërkon situata, me kusht që këto 
masa të mos jenë të papajtueshme me detyrimet e tjera sipas të drejtës 
ndërkombëtare.  

2. Dispozita e mësipërme nuk lejon asnjë shmangie nga Neni 2, me përjashtim të 
rastit të vdekjes që vjen si pasojë e akteve të ligjshme të luftës ose nga nenet 3, 4 
(paragrafi 1) dhe  

3. Çdo Palë e Lartë Kontraktuese, që ushtron këtë të drejtë derogimi, mban plotësisht 
të informuar Sekretarin e Përgjithshëm të Këshillit të Evropës për të gjitha masat e 
marra dhe arsyet pse ato janë marrë. Gjithashtu, ajo duhet të informojë Sekretarin 
e Përgjithshëm të Këshillit të Evropës për datën në të cilën këto masa kanë 
humbur fuqinë dhe dispozitat e Konventës vihen sërish në zbatim të plotë.  

5 Titull i shtuar sipas dispozitave të Protokollit Nr 11 (ETS Nr 155) 
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Neni 16 
Kufizime ndaj veprimtarisë politike të të huajve 

 
Asnjë nga dispozitat e neneve 10, 11 dhe 14 nuk mund të konsiderohet se u ndalon 
Palëve të Larta Kontraktuese që të vendosin kufizime ndaj veprimtarisë politike të të 
huajve.  

 
Neni 17 

Ndalimi i shpërdorimit të të drejtave 
 
Asnjë nga dispozitat e kësaj Konvente nuk mund të interpretohet se i jep një Shteti, 
grupimi ose individi, të drejtë që të përfshihet në ndonjë veprimtari ose të kryejë 
ndonjë akt që synon cenimin e të drejtave dhe lirive të përcaktuara në këtë Konventë 
ose kufizime më të gjera të këtyre të drejtave ose lirive sesa është parashikuar në 
Konventë.  
 

Neni 18 
Kufiri i zbatueshmërisë së kufizimeve të të drejtave 

 
Kufizimet e lejuara sipas kësaj Konvente ndaj të drejtave dhe lirive të sipërpërmendura 
nuk do të zbatohen për qëllime të ndryshme nga ato për të cilat janë parashikuar.  
 

Seksioni II 
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut 

 
Neni 19 

Krijimi i Gjykatës 
 
Për të siguruar respektimin e zotimeve të ndërmarra nga Palët e Larta Kontraktuese të 
kësaj Konvente dhe nga Protokollet e saj, krijohet Gjykata Evropiane e të Drejtave të 
Njeriut, në vijim referuar si “Gjykata”. Ajo funksionon në mënyrë të përhershme.  
 

Neni 20 
Numri i gjyqtarëve 

 
Gjykata përbëhet nga një numër gjyqtarësh i barabartë me numrin e Palëve të Larta 
Kontraktuese.  
 

Neni 21 
Kriteret e ushtrimit të funksioneve 

 
1. Gjyqtarët duhet të kenë karakter të lartë moral dhe të kenë kualifikimet e duhura 

për ushtrimin e funksioneve të larta gjyqësore ose të jenë juristë me aftësi të 
shquara.  

2. Gjyqtarët janë anëtarë të Gjykatës me zotësi individuale.  
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3. Gjyqtarët, gjatë mandatit të tyre, nuk mund të ushtrojnë asnjë veprimtari të 
papajtueshme me kërkesat e pavarësisë, paanësisë ose angazhimit në veprimtarinë 
me kohë të plotë; çdo çështje që ka të bëjë me zbatimin e këtij paragrafi zgjidhet 
nga Gjykata.  

6 Seksioni II i ri sipas dispozitave të Protokollit Nr 11 (ETS Nr 155) 
 

Neni 22 
Zgjedhja e gjyqtarëve 

(Protokolli nr. 14, Neni 1) 
 
Gjyqtarët zgjidhen nga Asambleja Parlamentare për çdo Palë të Lartë Kontraktuese, me 
shumicën e votave të shprehura mbi bazën e një liste prej tre kandidatësh të emëruar 
nga Pala e Lartë Kontraktuese.  

 
Neni 23 

Mandati dhe largimi nga detyra 
(Protokolli nr. 14, Neni 2) 

 
1. Gjyqtarët zgjidhen për një afat prej nëntë vjetësh. Ata nuk mund të rizgjidhen.  
2. Mandati i gjyqtarëve përfundon kur ata arrijnë moshën 70 vjeç.  
3. Gjyqtarët qëndrojnë në detyrë derisa të zëvendësohen. Megjithatë, ata vazhdojnë 

me shqyrtimin e çështjeve që kanë marrë në dorë.  
4. Nuk mund të largohet nga detyra asnjë gjyqtar, nëse gjyqtarët e tjerë nuk vendosin 

me një shumicë prej dy të tretave se ai gjyqtar nuk ka përmbushur kushtet e 
caktuara.  

 
Neni 24 

Sekretaria dhe relatorët 
(Protokolli nr. 14, Neni 4) 

 
1. Gjykata ka një sekretari, funksionet dhe rregullat e së cilës përcaktohen në 

rregulloren e Gjykatës.  
2. Kur trupi gjykues përbëhet nga një gjyqtar, Gjykata asistohet nga relatorët që 

funksionojnë në autoritetin e kryetarit të Gjykatës. Ata janë pjesë e sekretarisë së 
Gjykatës.  

 
Neni 25 

Gjykata me përbërje të plotë 
(Protokolli nr. 14, Neni 5) 

 
Gjykata, në mbledhje plenare: 

(a) zgjedh, për një afat prej tre vjetësh, kryetarin e saj dhe një ose dy 
zëvendëskryetarë, të cilët mund të rizgjidhen; 

(b) krijon Dhomat, për një afat të caktuar; 
(c) zgjedh Kryetarët e Dhomave të Gjykatës, të cilët mund të rizgjidhen; 
(d) miraton rregulloren e Gjykatës; 
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(e) zgjedh Sekretarin dhe një ose disa zëvendëssekretarë; 
(f) Bën çdo kërkesë në pajtim me Nenin 26 paragrafi 2.  

 
Neni 26 

Trupi gjykues me një gjyqtar, komitetet, Dhomat dhe Dhoma e Lartë 
(Protokolli nr. 14, Neni 6) 

 
1. Gjykata i shqyrton çështjet e sjella para saj në trup gjykues me një gjyqtar, në 

komitete me tre gjyqtarë, në Dhoma me shtatë gjyqtarë dhe në Dhomën e Lartë me 
shtatëmbëdhjetë gjyqtarë. Dhomat e Gjykatës formojnë komitete për një periudhë 
të caktuar kohe.  

2. Me kërkesë të Gjykatës në përbërje të plotë, Komiteti i Ministrave, me vendim 
unanim dhe për një periudhë të caktuar kohe, mund ta zbresin numrin e gjyqtarëve 
në Dhoma në pesë.  

3. Kur është në një trup gjykues me një gjyqtar, gjyqtari nuk shqyrton asnjë kërkesë 
kundër Palës së Lartë Kontraktuese, në emër të së cilës ai është zgjedhur.  

4. Gjyqtari që është zgjedhur në emër të Palës së Lartë Kontraktuese të interesuar 
merr pjesë si anëtar i Dhomës ose Dhomës së Lartë kryesisht. Nëse nuk ka të 
zgjedhur ose nëse gjyqtari nuk është në gjendje të marrë pjesë, në cilësinë e 
gjyqtarit merr pjesë një person i zgjedhur nga kryetari i Gjykatës nga një listë e 
dhënë paraprakisht nga ajo Palë.  

5. Dhoma e Lartë ka në përbërje të saj edhe kryetarin e Gjykatës, zëvendëskryetarët, 
kryetarët e Dhomave ose gjyqtarë të tjerë të zgjedhur në pajtim me rregulloren e 
Gjykatës. Nëse në Dhomën e Lartë vjen një çështje në bazë të Nenit 43, në 
Dhomën e Lartë nuk merr pjesë asnjë nga gjyqtarët e Dhomës që ka dhënë 
vendimin, me përjashtim të kryetarit të Gjykatës dhe gjyqtarit që merrte pjesë në 
emër të Palës së lartë Kontraktuese të interesuar.  

 
Neni 27 

Kompetenca e gjyqtarit të vetëm 
(Protokolli nr. 14, Neni 7) 

 
1. Gjyqtari i vetëm mund ta deklarojë të papranueshëm ose ta heqë nga lista e 

çështjeve të Gjykatës një kërkesë të bërë në bazë të Nenit 34, nëse një vendim i 
tillë mund të merret pa shqyrtim të mëtejshëm.  

2. Vendimi është i formës së prerë.  
3. Nëse një gjyqtar i vetëm nuk e deklaron një kërkesë të papranueshme ose e heq atë 

nga lista, gjyqtari ia paraqet atë një komiteti ose një Dhome për shqyrtim të 
mëtejshëm.  

 
Neni 28 

Kompetenca e komiteteve 
(Protokolli nr. 14, Neni 8) 

 
1. Në lidhje me një kërkesë të bërë në bazë të Nenit 34, një komitet, me votë 

unanime: 
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(a) mund ta deklarojë atë të papranueshme ose ta heqë atë nga lista e çështjeve, 
nëse një vendim i tillë mund të merret pa shqyrtim të mëtejshëm; ose 

(b) mund ta deklarojë atë të papranueshme dhe të nxjerrë në të njëjtën kohë një 
vendim mbi themelin e çështjes, nëse problemi i përfshirë në çështjen 
gjyqësore, për sa i takon interpretimit ose zbatimit të Konventës ose të 
protokolleve të saj, është një subjekt që ka gjetur zgjidhje në praktikën 
gjyqësore të Gjykatës.  

2. Vendimet e ndërmjetme dhe përfundimtare në bazë të paragrafit 1 janë të formës 
së prerë.  

3. Nëse gjyqtari i zgjedhur në emër të një Pale të Lartë Kontraktuese të interesuar 
nuk është i komitetit, komiteti mund ta ftojë atë gjyqtar në çdo fazë të gjykimit të 
zërë vendin e një prej anëtarëve të komitetit, duke marrë parasysh të gjithë faktorët 
përkatës, duke përfshirë edhe faktin nëse ajo Palë ka kundërshtuar zbatimin e 
procedurës në bazë të paragrafit 1. b.  

 
Neni 29 

Vendimet nga Dhomat mbi pranueshmërinë dhe themelin 
(Protokolli nr. 14, Neni 9) 

 
1. Nëse nuk merret asnjë vendim në bazë të Nenit 27 ose 28, ose në bazë të Nenit 28, 

Dhoma vendos në lidhje me pranueshmërinë dhe themelin e kërkesave individuale 
të bëra në bazë të Nenit 34. Vendimi mbi pranueshmërinë mund të merret veçmas.  

2. Një Dhomë vendos mbi pranueshmërinë dhe themelin e kërkesave ndërshtetërore 
të paraqitura sipas Nenit 33. Vendimi mbi pranueshmërinë merre veçmas përveç, 
kur gjykata, në raste të veçanta, vendos ndryshe.  

 
Neni 30 

Heqja dorë nga juridiksioni në favor të Dhomës së Madhe 
 
Në qoftë se një çështje në gjykim para një Dhome paraqet një problem serioz në lidhje 
me interpretimin e Konventës ose të protokolleve të saj, ose kur zgjidhja e një çështjeje 
mund të ketë një rezultat të papajtueshëm me një vendim të dhënë më parë nga 
Gjykata, Dhoma, në çdo kohë, para marrjes së vendimit, mund të heqë dorë nga 
juridiksioni i saj në favor të Dhomës së Madhe, me kusht që njëra nga palët e çështjes 
të mos këtë kundërshtime.  

 
Neni 31 

Kompetencat e Dhomës së Madhe 
(Protokolli nr. 14, Neni 10) 

 
Dhoma e Madhe: 

(a) shprehet për kërkesat e paraqitura sipas Nenit 33 ose Nenit 34 kur njëra 
Dhomë ka hequr dorë nga juridiksioni sipas Nenit 30 ose kur çështja i është 
kaluar asaj sipas Nenit 43; 

(b) vendos për çështje që i vijnë Gjykatës nga Komiteti i Ministrave në pajtim me 
Neni 46, paragrafi 4; dhe 
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(c) shqyrton kërkesat për mendimet këshillimore të paraqitura në bazë të Nenit 
47.  

 
Neni 32 

Juridiksioni i Gjykatës 
(Protokolli nr. 14, Neni 11) 

 
1. Juridiksioni i Gjykatës shtrihet mbi të gjitha çështjet, që lidhen me interpretimin 

dhe zbatimin e Konventës dhe të protokolleve që i referohen asaj siç parashikohen 
në nenet 33, 34, 46 dhe 47.  

2. Në rast mosmarrëveshjeje për juridiksionin, vendos Gjykata.  
 

Neni 33 
Çështjet ndërshtetërore 

 
Çdo Palë e Lartë Kontraktuese mund t’i drejtohet Gjykatës për çdo shkelje të supozuar 
të dispozitave të Konventës ose të protokolleve të saj, nga një Palë tjetër e Lartë 
Kontraktuese.  

 
Neni 34 

Kërkesat individuale 
 
Gjykatës mund t'i paraqiten kërkesa nga çdo person, organizëm joqeveritar ose grup 
individësh që pretendon se është viktimë e një shkelje prej njërës nga Palët e Larta 
Kontraktuese e të drejtave të parashtruara nga Konventa ose protokollet e saj. Palët e 
Larta Kontraktuese marrin përsipër të mos pengojnë në asnjë mënyrë ushtrimin efektiv 
të kësaj të drejte.  
 

Neni 35 
Kushtet e pranueshmërisë 
(Protokolli nr. 14, Neni 12) 

 
1. Gjykata mund të marrë në shqyrtim çështjen vetëm pasi të jenë shterur mjetet e 

brendshme, sipas rregullave përgjithësisht të pranuara të së drejtës ndërkombëtare 
dhe brenda një afati prej gjashtë muajsh nga data e marrjes së vendimit 
përfundimtar.  

2. Gjykata nuk merr në shqyrtim asnjë kërkesë individuale të paraqitur sipas Nenit 
34, që: 
(a) është anonime; ose 
(b) është në thelb e njëjta me një çështje të shqyrtuar më parë nga Gjykata ose që 

i është nënshtruar një procedure tjetër për zgjidhje ose investigim 
ndërkombëtar dhe nuk përmban fakte të reja përkatëse 

3. Gjykata deklaron çdo kërkesë individuale të bërë në bazë të Nenit 34 të 
papranueshme, kur mendon se: 
(a) kërkesa është e papajtueshme me dispozitat e Konventës ose protokollet e saj, 

haptazi e paarsyetuar ose abuzim i së drejtës për kërkesë individuale; ose 
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(b) paraqitësi i kërkesës nuk ka pësuar ndonjë dëm të konsiderueshëm, përveç 
kur respektimi i të drejtave të njeriut sipas përcaktimit të Konventës dhe 
protokolleve të saj kërkon shqyrtimin e kërkesës në lidhje me themelin e saj, 
me kusht që për këtë shkak asnjë çështje të mos refuzohet nëse nuk është 
shqyrtuar si duhet nga një gjykatë kombëtare.  

4. Gjykata rrëzon çdo kërkesë që e konsideron të papranueshme në zbatim të këtij 
Neni. Ajo mund ta bëjë këtë në çdo fazë të procedimit.  

 
Neni 36 

Ndërhyrja e palës së tretë 
(Protokolli nr. 14, Neni 13) 

 
1. Në të gjitha çështjet para një Dhome ose Dhomës së Madhe, një Palë e Lartë 

Kontraktuese, ku kërkues është një nga shtetasit e tij, ka të drejtë të paraqesë 
komente me shkrim dhe të marrë pjesë në seanca.  

2. Në interes të miradministrimit të drejtësisë, Kryetari i Gjykatës mund të ftojë çdo 
Palë të Lartë Kontraktuese, që nuk është palë në gjykim ose çdo person të 
interesuar, që nuk është kërkuesi, të paraqesë komente me shkrim ose të marrë 
pjesë në seanca.  

3. Komisioneri për të Drejtat e Njeriut i Këshillit të Europës mund të paraqesë 
komente me shkrim dhe të marrë pjesë në seanca në të gjitha çështjet para një 
Dhome ose Dhomës së Lartë.  

 
Neni 37 

Çregjistrimi i kërkesave 
 
1. Në çdo fazë të procedimit, Gjykata mund të vendosë të heqë nga lista e çështjeve 

një kërkesë, kur rrethanat çojnë në përfundimin se: 
(a) kërkuesi nuk ka ndërmend ta vazhdojë çështjen; ose 
(b) çështja është zgjidhur; ose 
(c) për çdo arsye tjetër që, sipas Gjykatës, nuk justifikon vazhdimin e shqyrtimit 

të kërkesës.  
Megjithatë, Gjykata vazhdon shqyrtimin e kërkesës kur këtë e kërkon 
respektimi i të drejtave të njeriut të garantuara nga Konventa dhe protokollet 
e saj.  

2. Gjykata mund të vendosë rifutjen e një kërkese në listën e çështjeve, kur e 
konsideron se rrethanat e justifikojnë këtë.  

 
Neni 38 

Shqyrtimi i çështjes 
(Protokolli nr. 14, Neni 14) 

 
Gjykata e shqyrton çështjen së bashku me përfaqësuesit e palëve dhe, nëse është e 
nevojshme, ndërmerr një hetim, për kryerjen e efektshme të të cilit Palët e Larta 
Kontraktuese të interesuara ofrojnë të gjitha lehtësitë e nevojshme.  
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Neni 39 
Zgjidhjet me pajtim 

(Protokolli nr. 14, Neni 15) 
 
1. Në çdo fazë të gjykimit, Gjykata mund të vihet në dispozicion të palëve të 

interesuara, me qëllim që të arrihet një zgjidhje me pajtim për çështjen mbi bazën 
e respektimit të të drejtave të njeriut sipas përcaktimit në Konventë dhe protokollet 
e saj.  

2. Gjykimi i zhvilluar sipas paragrafit 1 është konfidencial.  
3. Nëse arrihet një zgjidhje me pajtim, Gjykata e heq çështjen nga lista nëpërmjet një 

vendimi që kufizohet në një përmbledhje të shkurtër të themelit të çështjes dhe 
zgjidhjes së arritur.  

4. Vendimi i përcillet Komitetit të Ministrave, i cili mbikëqyr zbatimin e kushteve të 
zgjidhjes me pajtim sipas përcaktimit në vendim.  

 
Neni 40 

Seancat publike dhe e drejta për t’u njohur me dokumentet 
 
1. Seancat janë publike, përveç rasteve kur Gjykata në rrethana përjashtimore vendos 

ndryshe 
2. Dokumentet e depozituara në sekretari janë të hapura për publikun, përveç rasteve 

kur Kryetari i Gjykatës vendos ndryshe.  
 

Neni 41 
Shpërblimi i drejtë 

 
Kur Gjykata konstaton se ka pasur një shkelje të Konventës ose të protokolleve të saj, 
dhe nëse e drejta e brendshme e Palës së Lartë Kontraktuese lejon të bëhet vetëm një 
ndreqje e pjesshme, Gjykata, kur është e nevojshme, i akordon shpërblim të drejtë 
palës së dëmtuar.  

 
Neni 42 

Vendimet e Dhomave 
 
Vendimet e Dhomave bëhen përfundimtare sipas dispozitave të Nenit 44, paragrafi 2.  
 

Neni 43 
Kalimi i çështjes Dhomës së Madhe 

 
1. Brenda një afati prej tre muajsh nga data e vendimit të një Dhome, çdo palë në 

çështje, në raste përjashtimore, mund të kërkojë kalimin e saj Dhomës së Madhe.  
2. Kërkesa pranohet nga një kolegj prej pesë gjyqtarësh të Dhomës së Madhe, në 

qoftë se çështja ngre një problem serioz që ka të bëjë me interpretimin ose 
zbatimin e Konventës ose të protokolleve të saj, ose një çështje serioze të një 
rëndësie të përgjithshme.  

3. Kur kolegji e pranon kërkesën, Dhoma e Madhe shprehet për çështjen me vendim.  
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Neni 44 
Vendimet përfundimtare 

 
1. Vendimi i Dhomës së Madhe është përfundimtar.  
2. Vendimi i një Dhome bëhet përfundimtar: 

(a) kur palët deklarojnë se nuk do të kërkojnë që çështja t’i kalojë Dhomës së 
Madhe; ose 

(b) tre muaj pas datës së vendimit kur nuk është kërkuar kalimi i çështjes në 
Dhomën e Madhe; ose 

(c) kur kolegji i Dhomës së Madhe rrëzon kërkesën për kalimin e çështjes, sipas 
Nenit 43.  

3. Vendimi përfundimtar botohet.  
 

Neni 45 
Arsyetimi i vendimeve 

 
1. Vendimet përfundimtare, si dhe ato që deklarojnë pranueshmërinë ose papranue-

shmërinë e kërkesave, arsyetohen.  
2. Në qoftë se vendimi nuk shpreh tërësisht ose pjesërisht mendimin unanim të 

gjyqtarëve, çdo gjyqtar ka të drejtë të japë një mendim të veçantë.  
 

Neni 46 
Forca detyruese dhe ekzekutimi i vendimeve 

(Protokolli nr. 14, Neni 16) 
 
1. Palët e Larta Kontraktuese marrin përsipër të respektojnë vendimin e formës së 

prerë të Gjykatës në çdo çështje ku ato janë palë.  
2. Vendimi i formës së prerë i Gjykatës i përcillet Komitetit të Ministrave, i cili 

mbikëqyr ekzekutimin e tij.  
3. Nëse Komiteti i Ministrave është i mendimit se mbikëqyrja e ekzekutimit të 

vendimit të një vendimi të formës së prerë pengohet nga një problem i 
interpretimit të vendimit, ai mund t’ia referojë çështjen Gjykatës për t’u shprehur 
me vendim për çështjen e interpretimit. Një vendim i tillë kërkon një shumicë prej 
dy të tretave të përfaqësuesve që kanë të drejtë të marrin pjesë në Komitet.  

4. Nëse Komiteti i Ministrave është i mendimit se një Palë e Lartë Kontraktuese 
refuzon të respektojë një vendim të formës së prerë të Gjykatës në një çështje ku 
ajo është palë, pasi t’i këtë dërguar një njoftim formal asaj Pale dhe me vendim që 
merret me një shumicë prej dy të tretave të përfaqësuesve që marrin pjesë në 
Komitet, ai mund t’ia referojë Gjykatës çështjen nëse Pala e ka përmbushur 
detyrimin e saj në bazë të paragrafit 1.  

5. Nëse Gjykata gjen një shkelje të paragrafit 1, ajo ia referon çështjen Komitetit të 
Ministrave për shqyrtimin e masave që duhen marrë. Nëse Gjykata nuk gjen asnjë 
shkelje të paragrafit 1, ajo ia referon çështjen Komitetit të Ministrave, i cili e 
mbyll shqyrtimin e çështjes.  
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Neni 47 
Mendimet këshillimore 

 
1. Gjykata, me kërkesë të Komitetit të Ministrave, mund të japë mendime 

këshillimore për çështje ligjore që lidhen me interpretimin e Konventës dhe të 
protokolleve të saj.  

2. Opinione të tilla nuk trajtojnë asnjë çështje që lidhet me përmbajtjen dhe shtrirjen 
e të drejtave dhe lirive të përcaktuara në Seksionin e parë të Konventës dhe në 
protokollet e saj, ose me ndonjë çështje tjetër të cilën Gjykata ose Komiteti i 
Ministrave mund t’i duhet ta shqyrtojë si pasojë e ndonjë procedure të tillë, siç 
mund të përcaktohet në pajtim me Konventën.  

3. Vendimi i Komitetit të Ministrave për t’i kërkuar Gjykatës mendime këshillimore 
merret me votën e shumicës së përfaqësuesve që kanë të drejtë të marrin pjesë në 
Komitet.  

 
Neni 48 

Juridiksioni këshillimor i Gjykatës 
 
Gjykata vendos nëse kërkesa për mendim këshillimor që paraqitet nga Komiteti i 
Ministrave është në kompetencën e saj, siç përcaktohet në Nenin 47.  

 
Neni 49 

Arsyetimi i mendimeve këshillimore 
 
1. Mendimet këshillimore të Gjykatës arsyetohen.  
2. Në qoftë se mendimi këshillimor nuk shpreh tërësisht ose pjesërisht opinionin e 

njëzëshëm të gjyqtarëve, çdo gjyqtar ka të drejtë të japë një mendim të veçantë.  
3. Mendimet këshillimore të Gjykatës i komunikohen Komitetit të Ministrave.  

 
Neni 50 

Shpenzimet për Gjykatën 
 
Shpenzimet për Gjykatën mbulohen nga Këshilli i Evropës.  

 
Neni 51 

Privilegjet dhe imunitetet e gjyqtarëve 
 
Gjyqtarët, gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre, gëzojnë privilegjet dhe imunitetet e 
parashikuara në Nenin 40 të Statutit të Këshillit të Evropës dhe në marrëveshjet e 
lidhura në zbatim të këtij Neni.  
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Seksioni III 
Dispozita të ndryshme 

 
Neni 52 

Hetimet e Sekretarit të Përgjithshëm 
 
Çdo Palë e Lartë Kontraktuese, me kërkesë të Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të 
Evropës, jep shpjegim mbi mënyrën se si e drejta e saj e brendshme siguron zbatimin 
efektiv të të gjitha dispozitave të Konventës.  
 

Neni 53 
Mbrojtja e të drejtave ekzistuese të njeriut 

 
Asnjë nga dispozitat e kësaj Konvente nuk duhet të interpretohet sikur kufizon ose 
cenon të drejtat e njeriut dhe liritë themelore që mund të sigurohen nga legjislacioni i 
çdo Pale të Lartë Kontraktuese ose nga çdo marrëveshje tjetër në të cilën kjo Palë e 
Lartë Kontraktuese është palë.  

 
Neni 54 

Kompetencat e Komitetit të Ministrave 
 
Asnjë dispozitë e kësaj Konvente nuk cenon kompetencat që Statuti i Këshillit të 
Evropës i jep Komitetit të Ministrave.  

 
Neni 55 

Përjashtimi i mjeteve të tjera të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve 
 
Me përjashtim të ndonjë marrëveshjeje të veçantë, Palët e Larta Kontraktuese heqin 
dorë reciprokisht nga përfitimi prej traktateve, konventave ose deklaratave në fuqi 
ndërmjet tyre, për të zgjidhur me anë të ankimit, mosmarrëveshjet që rrjedhin nga 
interpretimi ose zbatimi i kësaj Konvente, në mënyra të ndryshme nga ato që 
parashikon Konventa në fjalë.  

 
Neni 56 

Zbatimi territorial 
 
1. Çdo Shtet, në momentin e ratifikimit ose në çdo moment tjetër të mëvonshëm, 

mund të deklarojë me njoftim drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të 
Evropës se kjo Konventë, në bazë të paragrafit 4 të këtij Neni, do të zbatohet mbi 
të gjitha territoret ose mbi secilin nga territoret për marrëdhëniet ndërkombëtare të 
të cilëve është përgjegjës.  

2. Konventa do të zbatohet për territorin ose territoret e caktuara në njoftim, tridhjetë 
ditë pas datës në të cilën Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës do të ketë 
marrë njoftim.  

3. Në territoret e lartpërmendura, dispozitat e kësaj Konvente do të zbatohen duke 
marrë parasysh nevojat vendore.  
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4. Çdo Shtet, i cili ka bërë një deklaratë në përputhje me paragrafin e parë të këtij 
Neni, në çdo rast të mëvonshëm, mund të deklarojë në emër të një ose më shumë 
territoreve të përmendur në këtë deklaratë, se pranon kompetencën e Gjykatës për 
shqyrtimin e kërkesave të individëve, të organizatave joqeveritare ose të grupeve 
të individëve të parashikuara në Nenin 34 të kësaj Konvente.  

 
Neni 57 

Rezervat 
 
1. Çdo Shtet, në momentin e nënshkrimit të kësaj Konvente ose të depozitimit të 

instrumentit të tij të ratifikimit, mund të formulojë ndonjë rezervë në lidhje me një 
dispozitë të veçantë të Konventës, në shkallën që një ligj në fuqi në atë kohë në 
territorin e tij nuk është në përputhje me këtë dispozitë. Sipas këtij Neni, nuk 
lejohen rezervat me karakter të përgjithshëm.  

2. Çdo rezervë e bërë në përputhje me këtë nen duhet të përmbajë një deklaratë të 
shkurtër të ligjit në fjalë.  

 
Neni 58 

Denoncimi 
 
1. Një Palë e Lartë Kontraktuese mund të denoncojë këtë Konventë, vetëm pas 

kalimit të pesë vjetëve nga data e hyrjes së Konventës në fuqi për këtë palë dhe me 
një njoftim paraprak prej gjashtë muajsh drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të 
Këshillit të Evropës, i cili informon Palët e tjera të Larta Kontraktuese.  

2. Ky denoncim nuk mund të ketë si pasojë çlirimin e Palës së Lartë Kontraktuese në 
fjalë nga detyrimet e saj sipas kësaj Konvente lidhur me çdo akt që, po të përbëjë 
shkelje të këtyre detyrimeve, mund të jenë kryer nga ajo përpara datës në të cilën 
denoncimi hyn në fuqi.  

3. Nën të njëjtat kushte që ndonjëra nga Palët e Larta Kontraktuese pushon së qënuri 
Anëtare e Këshillit të Evropës, pushon gjithashtu së qënuri Palë në këtë Konventë.  

4. Konventa mund të denoncohet në përputhje me dispozitat e paragrafëve të 
mëparshëm për sa i përket çdo territori për të cilin ajo ka qenë deklaruar të 
zbatohet në bazë të Nenit 56.  

 
Neni 59 

Nënshkrimi dhe ratifikimi 
(Protokolli nr. 14, Neni 17) 

 
1. Kjo Konventë është e hapur për nënshkrimin e Anëtarëve të Këshillit të Evropës. 

Ajo duhet të ratifikohet. Ratifikimet depozitohen pranë Sekretarit të Përgjithshëm 
të Këshillit të Evropës.  

2. Bashkimi Evropian mund të aderojë në këtë Konventë.  
3. Kjo Konventë hyn në fuqi pas dorëzimit të dhjetë instrumenteve të ratifikimit.  
4. Për çdo nënshkrues që do ta ratifikojë më vonë, Konventa do të hyjë në fuqi në 

datën e depozitimit të instrumentit të saj të ratifikimit.  
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5. Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës njofton të gjithë Anëtarët e Këshillit 
të Evropës për hyrjen në fuqi të Konventës, për emrat e Palëve të Larta 
Kontraktuese që e kanë ratifikuar, si dhe për depozitimin e mëvonshëm të çdo 
instrumenti ratifikimi.  

 
Bërë në Romë, më 4 Nëntor 1950, në frëngjisht dhe anglisht, të dy tekstet janë njëlloj 
autentikë, në një kopje të vetme, e cila depozitohet në arkivat e Këshillit të Evropës. 
Sekretari i Përgjithshëm i dërgon kopje të njësuara me origjinalin secilit nënshkrues.  
 

 
PROTOKOLL SHTESË 

 
I KONVENTËS PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE 

LIRIVE THEMELORE, NDRYSHUAR ME PROTOKOLLIN NR. 11 
 

Paris, 20.III.1952 
 
Titujt e neneve të shtuar dhe teksti i amenduar sipas dispozitave të Protokollit Nr 11 
(ETS Nr 155), që prej hyrjes së tij në fuqi më 1 nëntor 1998.  
 
Qeveritë nënshkruese, Anëtare të Këshillit të Evropës, të vendosura që të marrin masa 
për të siguruar zbatimin kolektiv të disa të drejtave dhe lirive të tjera nga ato të 
përfshira në Seksionin I të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe të 
Lirive Themelore, të nënshkruar në Romë, më 4 nëntor 1950 (në vijim e referuar si 
“Konventa”), 
 
Kanë rënë dakord si më poshtë: 

 
Neni 1 

Mbrojtja e pronës 
 
Çdo person fizik ose juridik ka të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë e tij. Askush 
nuk mund të privohet nga prona e tij, përveçse për arsye të interesit publik dhe në 
kushtet e parashikuara nga ligji dhe nga parimet e përgjithshme të së drejtës 
ndërkombëtare.  
Megjithatë, dispozitat e mëparshme nuk cënojnë të drejtën e Shteteve për të zbatuar 
ligje, që ato i çmojnë të nevojshme për të rregulluar përdorimin e pasurive në përputhje 
me interesin e përgjithshëm ose për të siguruar pagimin e taksave ose të kontributeve 
ose të gjobave të tjera.  

 
Neni 2 

E drejta për arsimim 
 
Askujt nuk mund t’i mohohet e drejta për arsimim. Shteti, në ushtrimin e funksioneve 
që merr përsipër në fushën e edukimit dhe të arsimit, respekton të drejtën e prindërve 
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për të siguruar këtë edukim dhe arsim në përputhje me bindjet e tyre fetare dhe 
filozofike.  

 
Neni 3 

E drejta për zgjedhje të lira 
 
Palët e Larta Kontraktuese marrin përsipër të organizojnë në intervale të arsyeshme 
kohore, zgjedhje të lira me votim të fshehtë, në kushte që sigurojnë shprehjen e lirë të 
mendimit të popullit për zgjedhjen e organit ligjvënës.  

 
Neni 4 

Zbatimi territorial 
 
Çdo Palë e Lartë Kontraktuese, në momentin e nënshkrimit ose të ratifikimit të këtij 
Protokolli ose në çdo moment tjetër të mëvonshëm, mund t’i komunikojë Sekretarit të 
Përgjithshëm të Këshillit të Evropës një deklaratë, ku cakton masën në të cilën ajo merr 
përsipër të zbatojë dispozitat e këtij Protokolli në territoret e përmendura në deklaratën 
në fjalë, marrëdhëniet ndërkombëtare të të cilave ajo siguron.  
Teksti i ndryshuar sipas dispozitave të Protokollit Nr 11 (ETS Nr 155) 
Çdo Palë e Lartë Kontraktuese që ka komunikuar një deklaratë në bazë të paragrafit të 
mësipërm, mund të komunikojë herë pas here një deklaratë të mëtejshme që ndryshon 
përmbajtjen e çdo deklarate të mëparshme ose që i jep fund zbatimit të dispozitave të 
këtij Protokolli mbi çdo territor.  
Një deklaratë e bërë në përputhje me këtë nen, do të konsiderohet të jetë bërë në 
përputhje me paragrafin (1) të Nenit 56 të Konventës.  

 
Neni 5 

Marrëdhënia me Konventën 
 
Palët e Larta Kontraktuese do t’i konsiderojnë nenet 1, 2, 3 dhe 4 të këtij Protokolli si 
nene shtesë të Konventës dhe për pasojë do të zbatohen të gjitha dispozitat e 
Konventës.  

 
Neni 6 

Nënshkrimi dhe ratifikimi 
 
Ky Protokoll do të jetë i hapur për nënshkrim për anëtarët e Këshillit të Evropës, 
nënshkrues të Konventës; ai do të ratifikohet njëkohësisht me Konventën ose pas 
ratifikimit të saj. Ai do të hyjë në fuqi pas depozitimit të dhjetë instrumenteve të 
ratifikimit. Për çdo nënshkrues që do ta ratifikojë më vonë, Protokolli do të hyjë në fuqi 
në datën e depozitimit të instrumentit të ratifikimit.  
Instrumentet e ratifikimit do të depozitohen pranë Sekretarit të Përgjithshëm të 
Këshillit të Evropës, i cili do t’u bëjë të njohur të gjithë Anëtarëve emrat e atyre që e 
kanë ratifikuar.  
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Bërë në Paris, më 20 mars 1952, në frëngjisht dhe anglisht, të dy tekstet janë njëlloj 
autentikë, në një kopje të vetme, e cila depozitohet në arkivat e Këshillit të Evropës. 
Sekretari i Përgjithshëm i dërgon kopje të njësuara me origjinalin secilës Qeveri 
nënshkruese. 
 
 

PROTOKOLLI Nr. 4 
 

I KONVENTËS SË MBROJTJES SË TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE TË 
LIRIVE THEMELORE, I CILI SIGURON DISA TË DREJTA DHE LIRI TË 
TJERA NGA ATO QË PËRFSHIHEN TASHMË NË KONVENTËN DHE NË 

PROTOKOLLIN E PARË TË KONVENTËS, NDRYSHUAR ME 
PROTOKOLLIN NR. 11 

 
Strasburg, 16.IX.1963 
 
Qeveritë nënshkruese, anëtare të Këshillit të Evropës, të vendosura që të marrin masat 
e përshtatshme për të siguruar zbatimin e përbashkët të të drejtave dhe lirive, të tjera 
nga ato që përfshihen tashmë në Pjesën 1 të Konventës së Mbrojtjes së të Drejtave të 
Njeriut dhe të Lirive Themelore, të nënshkruar në Romë, më 4 nëntor 1950 (e quajtur 
më poshtë “Konventa”) dhe nenet 1 deri 3 të Protokollit të Parë të Konventës, të 
nënshkruar në Paris më 20 mars 1952, 
 
Kanë rënë dakord për sa vijon: 
 

Neni 1 
Ndalimi i burgimit për borxhe 

 
Askujt nuk mund t’i hiqet liria për arsyen e thjeshtë, se nuk është në gjendje të 
përmbushë një detyrim kontraktor.  
 

Neni 2 
Liria e lëvizjes 

 
1. Kushdo që ndodhet në mënyrë të ligjshme në territorin e një Shteti ka të drejtë, 

brenda këtij territori, të lëvizë lirisht në të dhe të zgjedhë lirisht vendbanimin e tij.  
2. Çdo person është i lirë të largohet nga çdo vend, duke përfshirë të tijin.  
3. Ushtrimi i këtyre të drejtave nuk mund të bëhet objekt i kufizimeve të tjera nga ato 

të parashikuara në ligj dhe të domosdoshme në një shoqëri demokratike për 
sigurimin kombëtar ose sigurinë publike, ruajtjen e rendit publik, parandalimin e 
veprave penale, mbrojtjen e shëndetit apo të moralit, ose mbrojtjen e të drejtave 
dhe të lirive të të tjerëve.  

4. Të drejtat e parashtruara në paragrafin 1, në disa fusha të caktuara, mund t’u 
nënshtrohen disa kufizimeve të vendosura në përputhje me ligjin dhe të 
justifikuara nga interesi publik në një shoqëri demokratike.  
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Neni 3 
Ndalimi i dëbimit të shtetasve 

 
1. Askush nuk mund të dëbohet, me anë të një mase individuale ose kolektive, nga 

territori i Shtetit, shtetas i të cilit ai është.  
2. Askujt nuk mund t’i hiqet e drejta për të hyrë në territorin e Shtetit, shtetas i të cilit 

ai është.  
 

Neni 4 
Ndalimi i dëbimit kolektiv të të huajve 

 
Dëbimi kolektiv i të huajve është i ndaluar.  

 
Neni 5 

Zbatimi territorial 
 
1. Çdo Palë e Lartë Kontraktuese, në çastin e nënshkrimit ose të ratifikimit të këtij 

Protokolli ose në çdo çast tjetër të mëvonshëm, mund t’i komunikojë Sekretarit të 
Përgjithshëm të Këshillit të Evropës një deklaratë, ku përcakton masën në të cilën 
ajo merr përsipër të zbatojë dispozitat e këtij Protokolli në territoret e përmendura 
në deklaratën në fjalë, marrëdhëniet ndërkombëtare të të cilave ajo siguron.  

2. Çdo Palë e Lartë Kontraktuese që ka komunikuar një deklaratë në bazë të 
paragrafit të mësipërm, herë pas here, mund të komunikojë një deklaratë të re që 
ndryshon termat e çdo deklarate të mëparshme ose që i jep fund zbatimit të 
dispozitave të këtij Protokolli mbi një territor çfarëdo.  

3. Një deklaratë e bërë në përputhje me këtë nen do të konsiderohet e bërë në 
përputhje me paragrafin 1 të Nenit 56 të Konventës.  

4. Territori i çdo Shteti për të cilin gjen zbatim ky Protokoll, në bazë të ratifikimit 
ose të pranimit të tij nga Shteti në fjalë dhe secili nga territoret për të cilin ky 
Protokoll gjen zbatim, në bazë të një deklarate të nënshkruar nga Shteti në fjalë 
sipas këtij Neni, do të konsiderohen si territore më vete në vështrim të referencave 
që u bëhet territorit të një Shteti në Nenet 2 dhe 3.  

5. Çdo Shtet, që ka bërë një deklaratë në përputhje me paragrafin 1 apo 2 të këtij 
Neni, në çdo çast të mëvonshëm, mund të deklarojë në emër të një ose më shumë 
territore të parashikuara në këtë deklaratë, se pranon kompetencën e Gjykatës për 
shqyrtimin e kërkesave të personave fizikë, të organizmave joqeveritare ose të 
grupeve të individëve, siç parashikohet në Nenin 34 të Konventës, në lidhje me të 
gjitha ose Nenet 1 deri 4 të këtij Protokolli.  

 
Neni 6 

Marrëdhëniet me Konventën 
 
Palët e Larta Kontraktuese do t’i konsiderojnë nenet 1 deri 5 të këtij Protokolli si Nene 
shtesë të Konventës dhe për pasojë të gjitha dispozitat e Konventës do të zbatohen në 
lidhje me to.  
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Neni 7 
Nënshkrimi dhe ratifikimi 

 
1. Ky Protokoll u paraqitet për nënshkrim anëtarëve të Këshillit të Evropës, 

nënshkrues të Konventës; ai do të ratifikohet njëkohësisht me Konventën ose pas 
ratifikimit të Konventës. Ai do të hyjë në fuqi pas depozitimit të dhjetë 
instrumenteve të ratifikimit. Për çdo nënshkrues që do ta ratifikojë më vonë, 
Protokolli do të hyjë në fuqi në datën e depozitimit të instrumentit të tij të 
ratifikimit.  

2. Instrumentet e ratifikimit do të depozitohen pranë Sekretarit të Përgjithshëm të 
Këshillit të Evropës, i cili do të informojë të gjithë Anëtarët për emrat e atyre që e 
kanë ratifikuar.  

 
Në dëshmi të kësaj, të nënshkruarit, rregullisht të autorizuar për këtë qëllim, kanë 
nënshkruar këtë Protokoll.  
Bërë në Strasburg, më 16 shtator 1963, në Anglisht dhe Frëngjisht, të dy tekstet janë 
njëlloj autentikë, në një kopje të vetme, e cila depozitohet në arkivat e Këshillit të 
Evropës. Sekretari i Përgjithshëm i dërgon kopje të njësuara me origjinalin secilit shtet 
nënshkrues. 
 
 

PROTOKOLLI Nr. 6 
 

I KONVENTËS PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE 
LIRIVE THEMELORE NË LIDHJE ME HEQJEN E DËNIMIT ME VDEKJE, 

NDRYSHUAR ME PROTOKOLLIN Nr. 11 
 

Strasburg, 28.IV.1983 
 
Titujt e neneve të shtuar dhe teksti i ndryshuar sipas dispozitave të Protokollit Nr 11 
(ETS Nr 155), që prej hyrjes së tij në fuqi më 1 nëntor 1998.  
 
Shtetet Anëtare të Këshillit të Europës, nënshkruese të këtij Protokolli të Konventës së 
Mbrojtjes së të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, të nënshkruar në Romë, më 4 
nëntor 1950 (në vijim referuar si “Konventa”), duke marrë parasysh se zhvillimet e 
ndodhura në shumë shtete anëtare të Këshillit të Evropës, tregojnë një prirje të 
përgjithshme në favor të heqjes së dënimit me vdekje, 
 
Kanë rënë dakord si më poshtë: 
 

Neni 1 
Heqja e dënimit me vdekje 

 
Dënimi me vdekje hiqet. Askush nuk mund të dënohet me një dënim të tillë, as të 
ekzekutohet.  
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Neni 2 
Dënimi me vdekje në kohë lufte 

 
Një shtet mund të parashikojë në legjislacionin e tij dënimin me vdekje për akte të 
kryera në kohë lufte ose rreziku shumë të afërt të luftës; një dënim i tillë do të zbatohet 
vetëm në rastet e parashikuara nga ky legjislacion dhe në përputhje me dispozitat e tij. 
Ky shtet do t’i komunikojë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës dispozitat 
përkatëse të legjislacionit në fjalë.  

 
Neni 3 

Ndalimi i derogimeve 
 
Asnjë derogim nuk lejohet në lidhje me dispozitat e këtij Protokolli në bazë të Nenit 
15. të Konventës.  

 
Neni 4 

Ndalimi i rezervave 
 
Asnjë rezervë nuk pranohet në lidhje me dispozitat e këtij Protokolli në bazë të Nenit 
57 të Konventës.  

 
Neni 5 

Zbatimi territorial 
 
1. Çdo shtet, në momentin e nënshkrimit ose të dorëzimit të instrumentit të tij të 

ratifikimit, pranimit ose miratimit, mund të caktojë territorin ose territoret në 
lidhje me të cilët do të gjejë zbatim ky Protokoll.  

2. Çdo shtet, në çdo kohë të mëpasme mund ta shtrijë zbatimin e këtij Protokolli në 
lidhje me çdo territor tjetër të përcaktuar në një deklaratë drejtuar Sekretarit të 
Përgjithshëm të Këshillit të Evropës. Protokolli do të hyjë në fuqi në lidhje me 
këtë territor ditën e parë të muajit që do të pasojë datën e marrjes së deklaratës nga 
Sekretari i Përgjithshëm.  

3. Çdo deklaratë e bërë në bazë të dy paragrafëve të mësipërm do të mund të tërhiqet, 
në lidhje me çdo territor të caktuar në atë deklaratë, me një njoftim drejtuar 
Sekretarit të Përgjithshëm. Tërheqja do të hyjë në fuqi ditën e parë të muajit që 
pason datën e marrjes së njoftimit nga ana e Sekretarit të Përgjithshëm.  

 
Neni 6 

Marrëdhëniet me Konventën 
 
Shtetet Palë do t’i konsiderojnë nenet 1 deri 5 të këtij Protokolli si nene shtesë të 
Konventës dhe për pasojë do të zbatohen të gjitha dispozitat e Konventës.  
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Neni 7 
Nënshkrimi dhe ratifikimi 

 
Ky Protokoll është i hapur për nënshkrim nga Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, 
nënshkruese të Konventës. Ai do t’i nënshtrohet ratifikimit, pranimit ose miratimit. Një 
Shtet anëtar i Këshillit të Evropës nuk mund ta ratifikojë, pranojë ose miratojë këtë 
Protokoll pa ratifikuar paraprakisht ose njëkohësisht Konventën. Instrumentet e 
ratifikimit, të pranimit ose të miratimit do të depozitohen pranë Sekretarit të 
Përgjithshëm të Këshillit të Evropës.  
 

Neni 8 
Hyrja në fuqi 

 
1. Ky Protokoll do të hyjë në fuqi ditën e parë të muajit që pason datën në të cilën 

pesë Shtete anëtare të Këshillit të Evropës do të kenë shprehur pëlqimin e tyre për 
t’u lidhur me Protokollin, sipas dispozitave të Nenit 7. Teksti i amenduar sipas 
dispozitave të Protokollit Nr 11 (ETS Nr 155). 

2. Për çdo Shtet anëtar që do të shprehë më vonë pëlqimin e tij për t’u lidhur me 
Protokollin, ky do të hyjë në fuqi ditën e parë të muajit që pason datën e 
depozitimit të instrumentit të ratifikimit, pranimit ose miratimit.  

 
Neni 9 

Funksionet e depozitarit 
 
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës do t’i njoftojë Shtetet anëtare të 
Këshillit: 

(a) për çdo nënshkrim; 
(b) për dorëzimin e çdo instrumenti ratifikimi, pranimi ose miratimi; 
(c) për çdo datë të hyrjes në fuqi të këtij Protokolli sipas neneve 5 dhe 8; 
(d) për çdo akt, njoftim ose komunikim tjetër lidhur me këtë Protokoll.  

 
Në dëshmi të kësaj, të nënshkruarit, të autorizuar rregullisht për këtë qëllim, 
nënshkruajnë këtë Protokoll.  
Bërë në Strasburg, më 28 prill 1983, në anglisht dhe frëngjisht, të dy tekstet janë njëlloj 
autentikë, në një kopje të vetme, e cila depozitohet në arkivat e Këshillit të Evropës. 
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës i dërgon kopje të njësuara me origjinalin 
secilit Shtet anëtar të Këshillit të Europës.  
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PROTOKOLLI Nr. 7 
 

I KONVENTËS PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE 
LIRIVE THEMELORE, NDRYSHUAR ME PROTOKOLLIN NR. 11 

 
Strasburg, 22.XI.1984 
 
Titujt e neneve të shtuar dhe teksti i amenduar sipas dispozitave të Protokollit Nr. 11 
(ETS Nr 155), që prej hyrjes së tij në fuqi më 1 nëntor 1998, Shtetet Anëtare të 
Këshillit të Europës, nënshkruese të këtij Protokolli, të vendosura që të marrin masat e 
përshtatshme për të siguruar garancinë kolektive të disa të drejtave dhe lirive nga 
Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe të Lirive Themelore, të nënshkruar 
në Romë, më 4 nëntor 1950 (në vijim e referuar si “Konventa”), 
 
Kanë rënë dakord si më poshtë: 

 
Neni 1 

Garancitë procedurale në lidhje me dëbimin e të huajve 
 
1. Një i huaj me qëndrim të rregullt në territorin e një Shteti nuk mund të dëbohet, 

veçse në zbatim të një vendimi të marrë në përputhje me ligjin dhe duhet të ketë 
mundësi: 
(a) të parashtrojë arsyet kundër dëbimit të tij; 
(b) të kërkojë shqyrtimin e çështjes së tij; 
(c) të përfaqësohet për këto qëllime përpara autoritetit kompetent ose një ose disa 

persona të caktuar nga ky autoritet.  
2. Një i huaj mund të dëbohet përpara ushtrimit të të drejtave të renditura në 

paragrafin 1. a, b dhe c të këtij Neni, kur ky dëbim është i domosdoshëm në interes 
të rendit publik ose është bërë për arsye të sigurisë kombëtare.  

 
Neni 2 

E drejta e apelit në çështjet penale 
 
1. Çdo person i shpallur fajtor për një vepër penale nga një gjykatë ka të drejtë të 

paraqesë për shqyrtim përpara një gjykate më të lartë deklarimin e fajësisë ose 
dënimin. Ushtrimi i kësaj të drejte, duke përfshirë shkaqet për të cilat ajo mund të 
ushtrohet, përcaktohet me ligj.  

2. Nga kjo e drejtë mund të ketë përjashtime për vepra të lehta penale, siç 
përcaktohen me ligj, ose kur i interesuari ka qenë gjykuar në shkallë të parë nga 
gjykata më e lartë, ose shpallur fajtor dhe dënuar në vijim të një apeli kundër 
pafajësisë së tij.  
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Neni 3 
Kompensimi për dënimin e padrejtë 

 
Kur një person është dënuar për një vepër penale me vendim të formës së prerë dhe kur 
ky dënim është anuluar më vonë, ose në rast faljeje, për shkak të një fakti të ri ose të 
zbuluar rishtazi që provon një gabim gjyqësor, personi që ka pësuar ndëshkimin për 
arsye të këtij dënimi, zhdëmtohet sipas ligjit ose praktikës në fuqi në Shtetin në fjalë, 
me përjashtim të rastit kur është provuar se moszbulimi në kohën e duhur i faktit të 
panjohur është shkaktuar tërësisht ose pjesërisht prej personit në fjalë.  

 
Neni 4 

E drejta për të mos u gjykuar ose dënuar dy herë 
 
1. Askush nuk mund të ndiqet ose të dënohet penalisht nga juridiksioni i të njëjtit 

Shtet për një vepër për të cilën ai më parë ka qenë shpallur i pafajshëm ose dënuar 
me një vendim gjyqësor të forms së prerë, në përputhje me ligjin dhe procedurën 
penale të atij Shteti.  

2. Dispozitat e paragrafit të mësipërm nuk pengojnë rihapjen e procesit, në përputhje 
me ligjin dhe procedurën penale të Shtetit të interesuar, në rast se fakte të reja ose 
të zbuluara rishtazi, ose një mangësi themelore në procedimet e mëparshme janë të 
një natyre të tillë që mund të cenojnë vendimin e dhënë.  

3. Asnjë derogim nuk lejohet për këtë nen në përputhje me Nenin 15. të Konventës.  
 

Neni 5 
Barazia ndërmjet bashkëshortëve 

 
Bashkëshortët gëzojnë barazinë e të drejtave dhe të përgjegjësive me karakter civil 
midis tyre, si dhe në marrëdhëniet me fëmijët e tyre, në lidhje me martesën, gjatë 
martesës dhe gjatë zgjidhjes së saj. Ky nen nuk i pengon Shtetet që të marrin masat e 
nevojshme në interes të fëmijëve.  
 

Neni 6 
Zbatimi territorial 

 
1. Çdo Shtet, në momentin e nënshkrimit ose të dorëzimit të instrumentit të tij të 

ratifikimit, të pranimit ose të miratimit, mund të caktojë territorin ose territoret në 
të cilët do të gjejë zbatim ky Protokoll, duke përcaktuar masën në të cilën ai merr 
përsipër të zbatojë dispozitat e këtij Protokolli në këtë ose këto territore.  

2. Çdo Shtet, me anë të një deklarate drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit 
të Evropës, mund ta shtrijë zbatimin e këtij Protokolli në lidhje me çdo territor 
tjetër të specifikuar në deklaratë. Në lidhje me këtë territor, Protokolli hyn në fuqi 
ditën e parë të muajit që pason kalimin e një periudhe prej dy muajsh nga data e 
marrjes së deklaratës nga ana e Sekretarit të Përgjithshëm.  

3. Çdo deklaratë e bërë në bazë të dy paragrafëve të mësipërm mund të tërhiqet ose 
të ndryshohet, në lidhje me çdo territor të caktuar në atë deklaratë, me anë të një 
njoftimi drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm. Tërheqja ose ndryshimi hyn në fuqi 
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ditën e parë të muajit që pason mbarimin e një periudhe prej dy muajsh pas datës 
së marrjes së njoftimit nga Sekretari i Përgjithshëm.  

4. Një deklaratë e bërë në përputhje me këtë nen do të konsiderohet e bërë në 
përputhje me paragrafin 1 të Nenit 56 të Konventës.  

5. Territori i çdo Shteti për të cilin gjen zbatim ky Protokoll në bazë të ratifikimit, 
pranimit ose miratimit të tij nga Shteti në fjalë dhe secili nga territoret për të cilin 
ky Protokoll gjen zbatim në bazë të një deklarate të nënshkruar nga Shteti në fjalë 
në përputhje me këtë nen, mund të konsiderohen si territore më vete duke marrë 
parasysh referimin që i bëhet territoreve të një Shteti në Nenin 1.  

6. Çdo Shtet që ka bërë deklaratë, sipas paragrafit 1 ose 2 të këtij Neni, në çdo kohë 
të mëpasme, mund të deklarojë në lidhje me një ose më shumë territore të 
parashikuara në këtë deklaratë, se pranon kompetencën e Gjykatës për shqyrtimin 
e kërkesave të personave fizikë, të organizmave joqeveritare ose të grupeve të 
individëve, siç parashikohet në Nenin 34 të Konventës, në lidhje me nenet 1 deri 
5. të këtij Protokolli.  

 
Neni 7 

Marrëdhënia me Konventën 
 
Shtetet Palë do t’i konsiderojnë nenet 1 deri 6 të këtij Protokolli si nene shtesë të 
Konventës dhe, për pasojë zbatohen të gjitha dispozitat e Konventës.  
 

Neni 8 
Nënshkrimi dhe ratifikimi 

 
Ky Protokoll është i hapur për nënshkrim për Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, 
nënshkruese të Konventës. Ai do t’i nënshtrohet ratifikimit, pranimit ose miratimit. Një 
Shtet anëtar i Këshillit të Evropës nuk mund ta ratifikojë, pranojë ose miratojë këtë 
Protokoll pa ratifikuar paraprakisht ose njëkohësisht Konventën. Instrumentet e 
ratifikimit, pranimit ose miratimit do të depozitohen pranë Sekretarit të Përgjithshëm të 
Këshillit të Evropës.  
 

Neni 9 
Hyrja në fuqi 

 
1. Ky Protokoll do të hyjë në fuqi ditën e parë të muajit që pason mbarimin e një 

periudhe prej dy muajsh pas datës në të cilën shtatë Shtete anëtare të Këshillit të 
Evropës do të kenë shprehur pëlqimin e tyre për t’u lidhur me Protokollin, sipas 
dispozitave të Nenit 8.  

2. Për çdo Shtet anëtar që do të shprehë më vonë pëlqimin e tij për t’u lidhur me 
Protokollin, ky i fundit do të hyjë në fuqi ditën e parë të muajit që pason mbarimin 
e një periudhe prej dy muajsh pas datës së depozitimit të instrumentit të 
ratifikimit, pranimit ose miratimit. Tekst i amenduar sipas dispozitave të 
Protokollit Nr 11 (ETS Nr 155) 
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Neni 10 
Funksionet e depozitarit 

 
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës njofton të gjithë Shtetet anëtare të 
Këshillit të Evropës: 

(a) për çdo nënshkrim; 
(b) për depozitimin e çdo instrumenti ratifikimi, pranimi ose miratimi; 
(c) për çdo datë të hyrjes në fuqi të këtij Protokolli në përputhje me nenet 6 dhe 

9; 
(d) për çdo akt, njoftim ose deklaratë tjetër që ka lidhje me këtë Protokoll.  

 
Në dëshmi të kësaj, të nënshkruarit, të autorizuar rregullisht për këtë qëllim, 
nënshkruajnë këtë Protokoll.  
Bërë në Strasburg, më 22 nëntor 1984, në anglisht dhe frëngjisht, të dy tekstet janë 
njëlloj autentikë, në një kopje të vetme, e cila depozitohet në arkivat e Këshillit të 
Evropës. Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës i dërgon kopje të njësuara me 
origjinalin secilit Shtet Anëtar të Këshillit të Europës.  
 
 

PROTOKOLLI Nr. 12 
 

I KONVENTËS PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE 
LIRIVE THEMELORE 

 
Romë, 4.XI.2000 
 
Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, nënshkruese të këtij protokolli, Duke pasur 
parasysh parimin themelor, sipas të cilit të gjithë personat janë të barabartë para ligjit 
dhe kanë të drejtë për një mbrojtje të njëjtë nga ligji; 
 
Të vendosur për të ndërmarrë hapa të mëtejshëm për të nxitur barazinë e të gjithë 
personave nëpërmjet zbatimit kolektiv të një ndalimi të përgjithshëm të diskriminimit 
në kuadrin e Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe të Lirive Themelore 
të nënshkruar në Romë, më 4 nëntor 1950 (në vijim referuar si “Konventa”); 
 
Duke ripohuar që parimi i mosdiskriminimit nuk i ndalon Shtetet Palë të marrin masa 
me qëllim që të nxisin një barazi të plotë dhe efektive, me kusht që këto masa të kenë 
një justifikim të arsyeshëm dhe objektiv, 
 
Kanë rënë dakord si më poshtë: 

 
Neni 1 

Ndalimi i përgjithshëm i diskriminimit 
 
1. Gëzimi i çdo të drejte të parashikuar me ligj duhet të sigurohet pa asnjë 

diskriminim të bazuar në shkaqe të tilla si seksi, raca, ngjyra, gjuha, feja, 
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mendimet politike ose çdo mendim tjetër, origjina kombëtare ose shoqërore, 
përkatësia në një minoritet kombëtar, pasuria, lindja ose çdo situatë tjetër.  

2. Askush nuk duhet të diskriminohet nga një autoritet publik për ndonjë nga arsyet e 
parashikuara në paragrafin 1.  

 
Neni 2 

Zbatimi territorial 
 
1. Çdo Shtet, në momentin e nënshkrimit ose depozitimit të instrumenteve të 

ratifikimit, pranimit ose miratimit, mund të caktojë territorin ose territoret në të 
cilat ky Protokoll gjen zbatim.  

2. Çdo Shtet, në çdo kohë të mëpasme, mund ta shtrijë zbatimin e këtij Protokolli në 
lidhje me çdo territor tjetër të specifikuar në një deklaratë drejtuar Sekretarit të 
Përgjithshëm të Këshillit të Evropës. Në lidhje me këtë territor, Protokolli hyn në 
fuqi ditën e parë të muajit që pason kalimin e një periudhe prej tre muajsh nga data 
e marrjes së njoftimit nga ana e Sekretarit të Përgjithshëm.  

3. Çdo deklaratë e bërë në bazë të dy paragrafëve të mësipërm mund të tërhiqet ose 
të ndryshohet, në lidhje me çdo territor të caktuar në atë deklaratë, me anë të një 
njoftimi drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës. Tërheqja ose 
ndryshimi hyn në fuqi ditën e parë të muajit që pason mbarimin e një periudhe prej 
tre muajsh pas datës së marrjes së njoftimit nga Sekretari i Përgjithshëm.  

4. Një deklaratë e bërë në përputhje me këtë nen do të konsiderohet e bërë në 
përputhje me paragrafin 1 të Nenit 56 të Konventës.  

5. Çdo Shtet që ka bërë deklaratë sipas paragrafit 1 ose 2. të këtij Neni, në çdo kohë 
të mëpasme, mund të deklarojë në lidhje me një ose më shumë territore të 
parashikuara në këtë deklaratë, se pranon kompetencën e Gjykatës për shqyrtimin 
e kërkesave të individëve, organizatave joqeveritare ose të grupeve të individëve, 
siç parashikohet në Nenin 34 të Konventës në lidhje me Nenin 1 të këtij 
Protokolli.  

 
Neni 3 

Marrëdhënia me Konventën 
 
Shtetet Palë do t’i konsiderojnë dispozitat e neneve 1 dhe 2 të këtij Protokolli si nene 
shtesë të Konventës dhe, për pasojë do të zbatohen të gjitha dispozitat e Konventës.  

 
Neni 4 

Nënshkrimi dhe ratifikimi 
 
Ky Protokoll është i hapur për nënshkrim nga Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, 
nënshkruese të Konventës. Ai i nënshtrohet ratifikimit, pranimit ose miratimit. Një 
Shtet anëtar i Këshillit të Evropës nuk mund ta ratifikojë, pranojë ose miratojë këtë 
Protokoll pa ratifikuar paraprakisht ose njëkohësisht Konventën. Instrumentet e 
ratifikimit, pranimit ose miratimit do të depozitohen pranë Sekretarit të Përgjithshëm të 
Këshillit të Evropës.  
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Neni 5 
Hyrja në fuqi 

 
1. Ky Protokoll do të hyjë në fuqi ditën e parë të muajit që pason mbarimin e një 

periudhe prej tre muajsh pas datës në të cilën dhjetë Shtete anëtare të Këshillit të 
Evropës do të kenë shprehur pëlqimin e tyre për t’u lidhur me Protokollin, sipas 
dispozitave të Nenit 4.  

2. Për çdo Shtet anëtar që do të shprehë më vonë pëlqimin e tij për t’u lidhur me këtë 
Protokoll, ky do të hyjë në fuqi ditën e parë të muajit që pason mbarimin e një 
periudhe prej tre muajsh pas datës së depozitimit të instrumentit të ratifikimit, 
pranimit ose miratimit.  

 
Neni 6 

Funksionet e depozitarit 
 
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës njofton të gjithë Shtetet anëtare të 
Këshillit të Evropës: 

(a) për çdo nënshkrim; 
(b) për depozitimin e çdo instrumenti ratifikimi, pranimi ose miratimi; 
(c) për çdo datë të hyrjes në fuqi të këtij Protokolli në përputhje me nenet 2 dhe 

5; 
(d) për çdo akt, njoftim ose deklaratë tjetër që ka lidhje me këtë Protokoll.  

 
Në dëshmi të kësaj, të nënshkruarit, të autorizuar rregullisht për këtë qëllim, kanë 
nënshkruar këtë Protokoll.  
Bërë në Romë, më 4 nëntor 2000, në anglisht dhe frëngjisht, të dy tekstet janë njëlloj 
autentikë, në një kopje të vetme, e cila depozitohet në arkivat e Këshillit të Evropës. 
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës i dërgon kopje të njësuara me origjinalin 
secilit Shtet Anëtar të Këshillit të Europës.  
 
 

PROTOKOLLI Nr. 13 
 

I KONVENTËS PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE TË 
LIRIVE THEMELORE NË LIDHJE ME HEQJEN E DËNIMIT ME VDEKJE 

NË ÇDO RRETHANË 
 

Vilnius, 3.V.2002 
 
Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, nënshkruese të këtij protokolli,  
 
Të bindur se e drejta e çdokujt për jetën është një vlerë themelore në një shoqëri 
demokratike dhe se shfuqizimi i dënimit me vdekje është thelbësor për mbrojtjen e 
kësaj të drejte dhe për njohjen e plotë të dinjitetit që i përket të gjitha qenieve 
njerëzore; 
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Duke dëshiruar që të përforcojnë mbrojtjen e së drejtës së jetës të garantuar nga 
Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe të Lirive Themelore të nënshkruar 
në Romë, më 4 nëntor 1950 (tani e tutje e quajtur “Konventa”); 
 
Duke vënë re se Protokolli Nr. 6 i Konventës, në lidhje me Heqjen e Dënimit me 
Vdekje, i nënshkruar në Strasburg, më 28 prill 1983, nuk e përjashton dënimin me 
vdekje në lidhje me akte të kryera në kohë lufte ose rreziku shumë të afërt të luftës; 
 
Të vendosur për të ndërmarrë një hap përfundimtar me qëllim shfuqizimin e dënimit 
me vdekje në çdo rrethanë, 
 
Kanë rënë dakord për sa vijon: 
 

Neni 1 
Heqja e dënimit me vdekje 

 
Dënimi me vdekje hiqet. Askush nuk mund të dënohet me një dënim të tillë dhe as të 
ekzekutohet.  

 
Neni 2 

Ndalimi i derogimeve 
 
Asnjë derogim nuk lejohet në lidhje me dispozitat e këtij Protokolli, në bazë të Nenit 
15 të Konventës.  

 
Neni 3 

Ndalimi i rezervave 
 
Asnjë rezervë nuk pranohet në lidhje me dispozitat e këtij Protokolli në bazë të Nenit 
57 të Konventës.  
 

Neni 4 
Zbatimi territorial 

 
1. Çdo shtet, në çastin e nënshkrimit ose të depozitimit të instrumentit të tij të 

ratifikimit, të pranimit ose të miratimit, mund të caktojë territorin ose territoret në 
lidhje me të cilët do të gjejë zbatim ky Protokoll.  

2. Çdo shtet, në çdo kohë të mëvonshme, mund ta shtrijë zbatimin e këtij Protokolli 
në lidhje me çdo territor tjetër të përcaktuar në një deklarate të drejtuar Sekretarit 
të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës. Në lidhje me këtë territor, Protokolli hyn 
në fuqi ditën e parë të muajit që pason kalimin e një periudhe prej tre muajsh nga 
data e marrjes së njoftimit nga ana e Sekretarit të Përgjithshëm.  

3. Çdo deklaratë e bërë në bazë të dy paragrafëve të mësipërm mund të tërhiqet ose 
të ndryshohet, në lidhje me çdo territor të caktuar në atë deklaratë, me anë të një 
njoftimi drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës. Tërheqja ose 
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ndryshimi hyn në fuqi ditën e parë të muajit që pason mbarimin e një periudhe prej 
tre muajsh pas datës së marrjes së njoftimit nga Sekretari i Përgjithshëm.  

 
Neni 5 

Marrëdhëniet me Konventën 
 
Shtetet Palë do t’i konsiderojnë nenet 1 deri 4 të këtij Protokolli si nene shtesë të 
Konventës dhe, për pasojë, të gjitha dispozitat e Konventës do të zbatohen në lidhje me 
to.  
 

Neni 6 
Nënshkrimi dhe ratifikimi 

 
Ky Protokoll u paraqitet për nënshkrim Shteteve anëtare të Këshillit të Evropës, 
nënshkruese të Konventës. Ai i nënshtrohet ratifikimit, pranimit ose miratimit. Një 
Shtet anëtar i Këshillit të Evropës nuk mund ta ratifikojë, ta pranojë ose ta miratojë 
këtë Protokoll pa ratifikuar paraprakisht ose njëkohësisht Konventën. Instrumentet e 
ratifikimit, të pranimit ose të miratimit, do të depozitohen pranë Sekretarit të 
Përgjithshëm të Këshillit të Evropës.  

 
Neni 7 

Hyrja në fuqi 
 
1. Ky Protokoll do të hyjë në fuqi ditën e parë të muajit që pason mbarimin e një 

periudhe prej tre muajsh pas datës në të cilën dhjetë Shtete anëtare të Këshillit të 
Evropës do të kenë shprehur pëlqimin e tyre për të qenë të detyruar nga Protokolli, 
sipas dispozitave të Nenit 6. 

2. Për çdo Shtet anëtar që do të shprehë më vonë pëlqimin e tij për të qenë të 
detyruar nga ky Protokoll, ky i fundit do të hyjë në fuqi ditën e parë të muajit që 
pason mbarimin e një periudhe prej tre muajsh pas datës së depozitimit të 
instrumentit të ratifikimit, të pranimit ose të miratimit.  

 
Neni 8 

Funksionet e depozitarit 
 
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës njofton të gjithë Shtetet anëtarë të 
Këshillit të Evropës: 

(a) për çdo nënshkrim; 
(b) për depozitimin e çdo instrumenti ratifikimi, pranimi ose miratimi; 
(c) për çdo datë të hyrjes në fuqi të këtij Protokolli në përputhje me nenet 4 dhe 

7; 
(d) për çdo akt, njoftim ose deklaratë tjetër që ka lidhje me këtë Protokoll.  

 
Në dëshmi të kësaj, të nënshkruarit, rregullisht të autorizuar për këtë qëllim, e 
nënshkruan këtë Protokoll.  
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Bërë në Vilnius, më 3 maj 2002, në frëngjisht dhe anglisht, të dy tekstet janë njëlloj 
autentikë, në një kopje të vetme, e cila depozitohet në arkivat e Këshillit të Evropës. 
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës i dërgon kopje të njësuara me origjinalin 
secilit Shtet anëtar të Këshillit të Evropës.  
 
 

PROTOKOLLI Nr. 14 
 

I KONVENTËS PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE 
LIRIVE THEMELORE, QË NDRYSHON SISTEMIN E KONTROLLIT TË 

KONVENTËS 
 
Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, nënshkruese të këtij protokolli të Konventës për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, nënshkruar në Romë, më 4 
nëntor 1950 (që këtu do të quhet “Konventa”), Duke pasur parasysh Rezolutën Nr. 1 
dhe Deklaratën e miratuar nga Konferenca Ndërministrore Evropiane mbi të Drejtat e 
Njeriut, mbajtur në Romë më 3 dhe 4 nëntor 2000; 
 
Duke pasur parasysh Deklaratat e miratuara nga Komiteti i Ministrave më 8 nëntor 
2001, 7 nëntor 2002 dhe 15 maj 2003, në sesionin e tij, përkatësisht në Sesionet 109-të, 
111-të dhe l12-të; 
 
Duke pasur parasysh Opinionin Nr. 251 (2004) të miratuar nga Asambleja 
Parlamentare e Këshillit të Evropës më 28 Prill 2004; 
 
Duke ditur nevojën urgjente për ndryshimin e disa dispozitave të Konventës, me qëllim 
që të ruhet dhe përmirësohet efikasiteti i sistemit të kontrollit afatgjatë, kryesisht për 
shkak të rritjes së vazhdueshme të ngarkesës së punës së Gjykatës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut dhe të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës; 
 
Duke ditur veçanërisht nevojën për të garantuar që Gjykata të vazhdojë të luajë rolin e 
saj të madh në ruajtjen e të drejtave të njeriut në Evropë,  
 
Kanë rënë dakord si më poshtë: 

 
Neni 1-17* 

Dispozita të fundit dhe transitore 
 

Neni 18 
 
1. Ky protokoll është i hapur për nënshkrim nga shtetet anëtare të Këshillit të 

Evropës, nënshkruese të Konventës, që mund ta shprehin pëlqimin e tyre për t'u 
detyruar nëpërmjet: 
(a) nënshkrimit pa rezerva në lidhje me ratifikimin, pranimin ose aprovimin; ose 
(b) nënshkrimit që i nënshtrohet ratifikimit, pranimit ose aprovimit, pasuar nga 

ratifikimi, pranimi ose aprovimi.  
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2. Instrumentet e ratifikimit, pranimit ose aprovimit depozitohen te Sekretari i 
Përgjithshëm i Këshillit të Evropës.  

 
Neni 19 

 
Ky protokoll hyn në fuqi në ditën e parë të muajit pas kalimit të një periudhe tremujore 
pas datës në të cilën të gjitha Palët në Konventë kanë shprehur pëlqimin e tyre për t'iu 
nënshtruar këtij protokolli në pajtim me dispozitat e Nenit 18.  
 

Neni 20 
 
1. Duke filluar nga data e hyrjes në fuqi të këtij protokolli, dispozitat e tij zbatohen 

për të gjitha kërkesat që janë në shqyrtim e sipër në gjykatë, si dhe për të gjitha 
vendimet, ekzekutimi i të cilave është nën mbikëqyrjen e Komitetit të Ministrave.  

2. Kriteri i ri i pranueshmërisë i prezantuar nëpërmjet Nenit 12 të këtij protokolli në 
Nenin 35, paragrafi 3.b të Konventës nuk zbatohet në lidhje me kërkesat e 
deklaruara të pranueshme para hyrjes në fuqi të këtij Protokolli. Në dy vitet e para 
pas hyrjes në fuqi të këtij Protokolli, kriteri i ri i pranueshmërisë mund të zbatohet 
vetëm nga Dhomat dhe Dhoma e Lartë e Gjykatës.  

 
Neni 21 

 
Mandati i gjyqtarëve që kanë mandatin e parë në datën e hyrjes në fuqi të këtij 
Protokolli zgjatet ipso jure deri në një afat total prej nëntë vjetësh. Gjyqtarët e tjerë 
përfundojnë mandatin e tyre, i cili zgjatet ipso jure me dy vjet.  
 

Neni 22 
 
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës njofton shtetet anëtare të Këshillit të 
Evropës për: 

(a) çdo nënshkrim; 
(b) depozitimin e çdo instrumenti ratifikimi, pranimi ose aprovimi; 
(c) e) datën e hyrjes në fuqi të këtij Protokolli në pajtim me Nenin 19; 
(d) çdo akt, njoftim ose komunikim tjetër që ka të bëjë me këtë Protokoll.  

 
Në dëshmi të kësaj, të nënshkruarit, duke qenë të autorizuar rregullisht, kanë 
nënshkruar këtë Protokoll.  
Bërë në Strasburg, më 13 maj 2004, në anglisht dhe frëngjisht, të dyja tekstet janë 
njëlloj autentike, në një kopje të vetme të cilat depozitohen në arkivat e Këshillit të 
Evropës. Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës u dërgon kopje të njësuara me 
origjinalin të gjitha shteteve anëtare të Këshillit të Evropës.  
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3. Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike (1996) 
 

PAKTI NDËRKOMBËTAR MBI TË DREJTAT CIVILE DHE POLITIKE 
 
Miratuar dhe hapur për nënshkrim, për ratifikim dhe për aderim nga Asambleja 

e Përgjithshme me Rezolutën e saj 2200 A (XXI) të datës 16 dhjetor 1966  
 
HYRË NË FUQI: 23 mars 1976, 
nё pёrputhje me nenin 49  
 

HYRJE  
 
Shtetet palë të këtij Pakti,  
 
Duke pasur parasysh se, në përputhje me parimet e shpallura në Kartën e Kombeve të 
Bashkuara, njohja e dinjitetit të lindur dhe e të drejtave të barabarta e të 
patjetërsueshme të të gjithë pjesëtarëve të familjes njerëzore është themel i lirisё, 
drejtёsisё dhe paqes nё botё,  
 
Duke njohur se kёto tё drejta burojnё nga dinjiteti i lindur i njeriut,  
 
Duke njohur se, nё pёrputhje me Deklaratёn Universale pёr tё Drejtat e Njeriut, ideali i 
njerëzve të lirë, qё gёzojnё lirinë civile e politike dhe lirinё nga frika dhe skamja, mund 
tё realizohet vetёm në qoftë se janë krijuar kushtet tё cilat i lejojnё secilit tё gёzojё tё 
drejtat e tij civile dhe politike, si dhe tё drejtat e tij ekonomike, shoqёrore e kulturore,  
 
Duke pasur parasysh se Karta e Kombeve tё Bashkuara u ngarkon shteteve si detyrë 
për tё nxitur respektimin universal dhe efektiv tё tё drejtave dhe tё lirive tё njeriut,  
 
Duke kuptuar faktin se individi ka detyra ndaj tё tjerёve dhe ndaj kolektivitetit tё cilit i 
pёrket dhe se ai është përgjegjës për t’i nxitur dhe respektuar tё drejtat e njohura nё 
kёtё Pakt  
 
U morёn vesh pёr nenet e mёposhtme: 
 

PJESA E PARË  
 

Neni 1  
 
1. Tё gjithё popujt kanё tё drejtёn e vetёvendosjes. Nё bazё tё kёsaj tё drejte, ata 

pёrcaktojnё lirisht statusin e tyre politik dhe ndjekin lirisht zhvillimin e tyre 
ekonomik, shoqёror dhe kulturor.  

2. Pёr tё arritur qёllimet e tyre, tё gjithё popujt mund t’i disponojnё lirisht pasuritё 
dhe burimet e tyre natyrore, pa cenuar kurrfarë detyrimesh qё rrjedhin nga 
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bashkёpunimi ekonomik ndёrkombёtar, qё bazohet nё parimin e përfitimit tё 
ndёrsjellё, dhe nё tё drejtёn ndёrkombёtare. Njё popull nuk mund tё privohet nga 
mjetet e veta tё jetesёs në asnjë rast.  

3. Shtetet palё tё kёtij Pakti, duke pёrfshirё ato qё janё pёrgjegjёse për administrimin 
e territoreve jovetёqeverisёse dhe tё territoreve nёn kujdestari, ndihmojnё 
realizimin e sё drejtёs sё popujve pёr vetёvendosje dhe respektojnë kёtё tё drejtё 
nё pёrputhje me dispozitat e Kartёs sё Kombeve tё Bashkuara.  

 
 

PJESA E DYTË  
 

Neni 2  
 
1. Çdo shtet palё i kёtij Pakti zotohet tё respektojё dhe t’u sigurojё tё gjithё njerёzve 

qё ndodhen nё territorin e tij dhe qё varen nga juridiksioni i tij, tё drejtat e njohura 
nё kёtё Pakt, pa kurrfarё dallimi tё bazuar nё racё, ngjyrё, seks, gjuhё, fe, opinion 
politik ose çdo opinion tjetёr, origjinё kombёtare apo shoqёrore, pasuri, lindje ose 
çdo gjendje tjetёr.  

2. Çdo shtet palё i kёtij Pakti zotohet, nё pёrputhje me procedurat e tij kushtetuese 
dhe me dispozitat e kёtij Pakti, tё marrë hapa të nevojshëm tё cilët do tё lejojnё 
marrjen e masave tё tilla legjislative ose tё masave të tjera të nevojshme qё të 
mund t’i zbatojë tё drejtat e njohura në këtë Pakt të cilat ende nuk janё 
parashikuar.  

3. Çdo shtet palё i kёtij Pakti zotohet:  
(a) Tё sigurojë qё çdo person, kur t’i shkelen tё drejtat dhe liritё e njohura në 

këtë Pakt, tё ketё tё drejtёn e njё mjeti juridik efektiv, edhe atёherё kur 
shkeljen e kryejnë personat me rastin e ushtrimit tё funksioneve tё tyre 
zyrtare:  

(b) Tё sigurojë që autoriteti kompetent gjyqёsor, administrativ ose legjislativ, ose 
çdo autoritet tjetër qё ёshtё kompetent nё bazё tё legjislacionit tё shtetit, do t’i 
pёrcaktojё tё drejtat e kёtij personi qё paraqet mjetin juridik si dhe tё zhvillojё 
mundёsitё e paraqitjes së mjetit juridik.  

(c) Tё sigurojë që autoritetet kompetente do të veprojnë sipas çdo mjeti juridik qё 
do tё njihet si i pёrligjur. 

 
Neni 3  

 
Shtetet palё tё kёtij Pakti zotohen tё sigurojnё tё drejtёn e barabartё tё burrit dhe tё 
gruas lidhur me gëzimin e tё gjitha tё drejtave civile dhe politike tё përcaktuara në kёtё 
Pakt.  
 

Neni 4  
 
1. Nё kohën kur njё rrezik publik i jashtёzakonshёm kёrcёnon ekzistencёn e kombit 

dhe shpallet zyrtarisht si i tillё, shtetet palё tё kёtij Pakti mund tё marrin masa me 
të cilat shmangen detyrimet e parashikuara në këtë Pakt, në vëllimin përpikërisht 
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të caktuar sipas kërkesave të situatës, me kusht qё kёto masa tё mos jenё nё 
mospёrputhje me detyrimet e tyre të tjera sipas të drejtës ndёrkombёtare dhe tё 
mos ngatërrojnë, si pasojё, njё diskriminim tё bazuar vetёm nё racё, ngjyrё, seks, 
gjuhё, fe, ose origjinё shoqёrore.  

2. Asnjë shmangie nga nenet, 6, 7, 8, (par. 1 dhe 2), 11, 15, 16, dhe 18 nuk mund të 
bëhet sipas kësaj dispozite.  

3. Shtetet palё tё kёtij Pakti qё shfrytёzojnё tё drejtёn e shmangies, nёpёrmjet 
Sekretarit tё Pёrgjithshёm tё Organizatёs sё Kombeve tё Bashkuara, i njoftojnё 
menjёherё shtetet e tjera palё tё kёtij Pakti lidhur me dispozitat nga tё cilat ato 
janё shmangur si dhe lidhur me arsyet qё i kanё shtyrё tё bёjnё kёtё shmangie. Me 
ndërmjetësimin e njëjtë bëhet një kumtim i mëtejmë lidhur me datёn kur kёto 
shtete do t'u japin fund kёtyre shmangieve.  

 
Neni 5 

 
1. Asnjё dispozitё e kёtij Pakti nuk mund tё interpretohet asisoj sikur i njeh njё 

shteti, njё grupi ose njё personi çfarёdo tё drejte pёr tё zhvilluar ndonjё veprimtari 
ose pёr tё kryer njё veprim qё synon prishjen e tё drejtave dhe lirive tё njohura nё 
kёtё Pakt ose kufizimin e tyre nё njё shkallё mё tё gjerё se sa parashikohet me 
kёtё Pakt.  

2. Nuk lejohet asnjё kufizim ose shmangie nga cilatdo tё drejta themelore tё njeriut 
qё janё tё njohura ose qё janё nё fuqi nё ndonjё shtet palё tё kёtij Pakti nё 
pёrputhje me ligjet, konventat, aktet ose zakonet e tjera me pretekstin se ky Pakt 
nuk i njeh ose i njeh nё njё shkallё mё tё vogёl.  

 
 

PJESA E TRETË  
 

Neni 6  
 
1. E drejta e jetёs ёshtё e drejtё e lindur e njeriut. Kjo e drejtё duhet tё mbrohet me 

ligj. Askush nuk mund tё privohet arbitrarisht nga jeta.  
2. Nё vendet ku nuk ёshtё hequr dënimi me vdekje, ai mund tё jepet vetёm pёr 

krimet mё tё rёnda, nё pёrputhje me ligjin nё fuqi nё kohёn e kryerjes së krimit 
dhe nuk duhet tё jetё nё kundёrshtim me dispozitat e kёtij Pakti dhe me 
Konventёn pёr Parandalimin dhe Ndjekjen e Krimit tё Gjenocidit. Ky dёnim mund 
tё jepet vetёm nё bazё tё njё gjykimi pёrfundimtar nga njё gjykatё kompetente.  

3. Kur heqja e jetёs përbën një krim gjenocidi, kuptohet se asnjё dispozitё e kёtij 
neni nuk i jep tё drejtё njё shteti palё tё kёtij Pakti qё nё asnjё mёnyrё t'i shmanget 
çfarёdo detyrimi qё ka marrё pёrsipёr nё bazё tё dispozitave tё Konventёs pёr 
Parandalimin dhe Ndjekjen e Krimit tё Gjenocidit.  

4. Çdo i dёnuar me vdekje ka tё drejtё tё kёrkojё falje ose zëvendësim tё dёnimit. 
Amnistia, falja ose zëvendësimi i dёnimit me vdekje mund tё jepen nё tё gjitha 
rastet.  

5. Dёnimi me vdekje nuk mund tё jepet pёr krimet e kryera nga personat nёn 18 vjeç 
dhe nuk mund tё zbatohet ndaj grave shtatzёna.  
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6. Asnjё dispozitё e kёtij neni nuk mund tё shfrytëzohet pёr tё vonuar ose pёr tё 
ndaluar heqjen e dёnimit kapital nga njё shtet palё i kёtij Pakti. 

 
Neni 7  

 
Askush nuk duhet t'i nёnshtrohet torturёs dhe as dёnimeve ose trajtimeve mizore, 
çnjerёzore e poshtëruese. Nё veçanti, askush nuk duhet t'i nёnshtrohet njё eksperimenti 
mjekёsor ose shkencor pa pёlqimin e tij tё lirё.  

 
Neni 8  

 
1. Askush nuk duhet tё mbahet nё robëri; robëria dhe tregtia me robër janё tё 

ndaluara nё tё gjitha format e tyre:  
2. Askush nuk duhet tё mbahet nё njё gjendje nёnshtrimi,  
3.  

(a) Askush nuk duhet tё shtrёngohet tё kryejё punё tё detyruar ose tё 
detyrueshme; 

(b) Paragrafi 3 (a) nuk duhet tё interpretohet asisoj sikur ndalon vuajtjen e 
dënimit me punë të detyruar të dhënë nga një gjykatë kompetente, nё ato 
vende ku disa krime ndёshkohen me burgim tё shoqёruar me punё tё 
detyruar;  

(c) Nё kuptim tё kёtij paragrafi, termi “punё e detyruar ose e detyrueshme” nuk 
konsiderohet:  
(i) Çdo punё ose shёrbim që nuk është përmendur nё nёnparagrafin (b), qё 

kёrkohet normalisht tё kryhet nga njё person i burgosur nё bazё tё njё 
vendimi gjyqёsor tё rregullt ose nga një person i cili ёshtё liruar me 
kusht;  

(ii) Çdo shёrbim me karakter ushtarak dhe, nё vendet ku njihet 
kundёrshtimi i ndёrgjegjes, çdo shёrbim kombёtar qё kёrkohet në bazë 
të ligjit nga kundёrshtuesit e ndёrgjegjes;  

(iii) Çdo shёrbim qё kёrkohet nё raste të jashtëzakonshme ose tё 
fatkeqёsive qё rrezikojnё jetёn ose mirёqenien e bashkёsisё;  

(iv) Çdo punё ose shёrbim qё bёn pjesё nё detyrimet qytetare normale.  
 

Neni 9  
 
1. Secili ka tё drejtёn e lirisё dhe tё sigurisё së personit të tij. Askush nuk duhet tё 

jetë objekt i njё arrestimi ose burgimi arbitrar. Askush nuk duhet tё privohet nga 
liria, përveç pёr arsye dhe nё pёrputhje me procedurën e parashikuar me ligj.  

2. Çdo person i arrestuar duhet tё informohet, nё çastin e arrestimit, pёr arsyet e 
arrestimit dhe menjёherё duhet tё njoftohet lidhur me çdo akuzё qё bёhet kundёr 
tij.  

3. Çdo person i arrestuar ose i ndaluar pёr shkak tё njё vepre penale duhet tё nxirret, 
pa vonesë, pёrpara njё gjykatёsi ose ndonjё zyrtari tjetёr tё autorizuar me ligj pёr 
ushtrimin e funksioneve gjyqёsore dhe duhet tё gjykohet brenda njё afati tё 
arsyeshёm ose tё lirohet. Ndalimi i personave tё cilët presin tё gjykohen nuk duhet 
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tё jetё rregull i pёrgjithshёm, por lirimi mund tё kushtёzohet me garanci pёr tё 
siguruar daljen e tё interesuarit para gjyqit, në cilëndo fazë tjetër të procedurës 
gjyqësore, dhe po qe se paraqitet nevoja, edhe pёr ekzekutimin e gjykimit.  

4. Çdo person qё privohet nga liria e tij me masa arrestimi ose ndalimi ka tё drejtё 
ankese nё njё gjykatё me qёllim qё kjo tё vendosё, pa vonesё, lidhur me 
ligjshmёrinё e masёs sё ndalimit dhe tё urdhёrojё lirimin e tij nё qoftё se ndalimi 
ёshtё i paligjshёm.  

5. Çdo person qё ёshtё viktimё e njё arrestimi ose ndalimi tё paligjshёm ka tё drejtё 
dёmshpёrblimi.  

 
Neni 10  

 
1. Të gjithë personat e privuar nga liria, duhet tё trajtohen me humanizёm dhe 

respekt pёr dinjitetin e lindur tё njeriut.  
2.  

(a) Personat e akuzuar, pёrveç nё rrethana tё jashtёzakonshme, duhet tё ndahen 
nga personat e dёnuar dhe duhet tё kenë një trajtim tё ndryshёm e tё 
pёrshtatshёm pёr pozitën e tyre si persona qё nuk janё tё dёnuar.  

(b) Tё miturit e akuzuar duhet tё ndahen nga tё rriturit dhe lidhur me rastin e tyre 
duhet tё vendoset sa mё shpejt qё tё jetё e mundur.  

3. Sistemi ndёshkimor – korrektues pёrmban njё trajtim tё tё dёnuarёve qё ka pёr 
qёllim thelbёsor riedukimin dhe riintegrimin e tyre nё shoqёri. Tё miturit keqbёrёs 
duhet tё ndahen nga tё rriturit dhe t’i nënshtrohen njё regjimi qё t'i pёrshtatet 
moshёs dhe pozitёs sё tyre juridike.  

 
Neni 11 

 
Askush nuk duhet tё burgoset pёr tё vetmen arsye se nuk ёshtё nё gjendje tё shlyejё njё 
detyrim tё kontraktuar.  

 
Neni 12  

 
1. Secili qё ndodhet ligjёrisht nё territorin e njё shteti ka tё drejtё tё lëvizë lirisht 

brenda këtij territori si dhe tё zgjedhё lirisht vendbanimin e tij.  
2. Secili ёshtё i lirё tё braktisë cilindo vend, duke pёrfshirё edhe vendin e tij.  
3. Tё drejtat e sipёrpёrmendura mund tё kufizohen vetёm kur kjo parashikohet me 

ligj, dhe kur ёshtё e nevojshme pёr tё mbrojtur sigurinё kombёtare, rendin publik, 
shёndetin ose moralin publik ose tё drejtat dhe liritё e tё tjerёve, si dhe kur kёto 
kufizime janё nё pёrputhje me tё drejtat e tjera tё njohura në këtë Pakt.  

4. Askush nuk duhet tё privohet arbitrarisht nga e drejta pёr tё hyrё nё vendin e tij.  
 

Neni 13  
 
Njё i huaj qё ndodhet ligjёrisht nё territorin e njё shteti palё tё kёtij Pakti mund tё 
dёbohet nga ai shtet vetёm sipas vendimit të marrё nё bazё tё ligjit dhe me pёrjashtim 
tё rasteve kur arsyet e forta lidhur me sigurinё kombёtare nuk e lejojnё njё gjё tё tillё, 
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atij duhet t'i jepet mundёsia tё parashtrojё arsyet kundёr dёbimit tё tij dhe tё kёrkojё 
shqyrtimin e çёshtjes sё tij nga njё organ kompetent ose nga njё a mё shumё persona tё 
caktuar posaçёrisht nga ky organ, duke qenё i pёrfaqёsuar aty edhe ai vetё.  

 
Neni 14  

 
1. Tё gjithё janё tё barabartё pёrpara gjykatave dhe organeve tё drejtёsisё. Çdo 

person ka tё drejtё qё çёshtja e tij tё trajtohet me paanёsi dhe publikisht nga njё 
gjykatё kompetente, e pavarur dhe e paanshme, e ngritur sipas ligjit, qё do tё 
vendosё qoftё pёr përcaktimin e çdo akuze tё karakterit penal qё drejtohet kundёr 
tij, qoftё pёr konfliktet lidhur me tё drejtat dhe detyrimet e tij nё fushёn civile. 
Shtypi dhe publiku mund të largohen gjatё gjithё procesit ose të njё pjese tё tij, 
qoftё kur e kёrkon interesi i sjelljes sё moralshme, i rendit publik ose i sigurisё 
kombёtare nё njё shoqёri demokratike, ose kur e kёrkon interesi i jetёs private tё 
palёve, qoftё edhe kur gjykata e quan krejtёsisht tё domosdoshme nё qoftё se, pёr 
disa rrethana tё veçanta tё çёshtjes, publiciteti mund tё dёmtonte interesat e 
drejtёsisё; megjithatё çdo gjykim i dhёnё nё çёshtjen penale ose civile do tё jetё 
publik, me pёrjashtim tё rasteve kur interesi i tё miturve kёrkon ndryshe ose nё 
qoftё se procesi ka tё bёjё me mosmarrёveshje martesore ose me kujdestarinё e 
fёmijёve.  

2. Secili person i akuzuar pёr njё vepёr penale ka tё drejtё tё konsiderohet i 
pafajshёm derisa fajёsia e tij tё provohet në përputhje me ligjin.  

3. Secili person i akuzuar për njё vepёr penale ka tё drejtё plotësisht të barabartë tё 
ketё kёto garanci minimale:  
(a) Tё informohet menjëherë dhe në mënyrë të hollësishme, në një gjuhë të cilën 

ai e kupton, lidhur me natyrёn dhe shkakun e akuzёs qё ngrihet kundёr tij;  
(b) Tё ketё kohё dhe mundёsi tё mjaftueshme pёr tё pёrgatitur mbrojtjen dhe tё 

komunikojё me njё avokat tё zgjedhur prej tij;  
(c) Tё gjykohet pa vonesё tё tepruar.  
(d) Tё jetё i pranishёm gjatё procesit dhe tё mbrohet vetё ose nëpërmjet njё 

mbrojtёsi tё zgjedhur prej tij; nё qoftё se nuk ka mbrojtje, duhet tё informohet 
pёr tё drejtёn e tij qё tё ketё njё tё tillё dhe, kurdoherё qё e kёrkon interesi i 
drejtёsisё, atij duhet t'i caktohet njё mbrojtje falas në cilindo rast të tillë nёse 
ai nuk ka mjete pёr tё paguar;  

(e) Tё marrë në pyetje ose të kёrkojё tё merren nё pyetje dёshmitarёt kundër tij 
dhe tё sillen nё gjyq e tё merren në pyetje dёshmitarёt e mbrojtjes në emër të 
tij nё tё njёjtat kushte sikurse edhe dёshmitarёt kundër tij;  

(f) Tё ketё ndihmёn falas tё njё pёrkthyesi nё qoftё se nuk kupton ose nuk flet 
gjuhёn qё pёrdoret nё gjyq;  

(g) Tё mos shtrёngohet tё dёshmojё kundёr vetvetes ose tё pranojë se ёshtё 
fajtor.  

4. Procedura qё zbatohet pёr tё miturit tё cilёt nuk kanё arritur ende moshёn 
madhore, nё rast se kanё tё bёjnё me ligjin penal, duhet tё marrё parasysh moshёn 
e tyre dhe interesin qё paraqet riedukimi i tyre.  
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5. Çdo person i shpallur fajtor pёr njё vepёr penale ka tё drejtё tё kёrkojё qё shpallja 
e tij fajtor dhe dёnimi i tij tё shqyrtohen nga njё instancё gjyqёsore mё e lartё, nё 
pёrputhje me ligjin.  

6. Kur njё person më në fund dënohet dhe kur ky dёnim penal definitiv anulohet mё 
vonё ose kur jepet falje pёr arsye se njё fakt i ri ose një fakt i rizbuluar provon se 
ёshtё bёrё njё gabim gjyqёor, personi qё ka pёsuar si rezultat i këtij dënimi do tё 
dёmshpёrblehet nё pёrputhje me ligjin, me pёrjashtim tё rasteve kur provohet se 
mospёrmendja e faktit tё panjohur nё kohёn e duhur i detyrohet atij vetё tёrёsisht 
ose pjesёrisht.  

7. Askush nuk mund tё ndiqet ose tё ndёshkohet pёr njё vepёr për të cilën ai ёshtё 
dёnuar ose liruar njёherё nё pёrputhje me ligjin dhe procedurёn penale tё çdo 
vendi.  

 
Neni 15  

 
1. Askush nuk duhet të dënohet pёr veprime ose mosveprime tё cilat nuk kanë qenë 

vepra penale sipas tё drejtёs kombёtare ose ndёrkombёtare nё kohёn kur janё 
kryer. Po ashtu nuk duhet tё jepet njё dёnim mё i rёndё se ai qё mund tё zbatohej 
nё kohёn kur ёshtё kryer vepra penale. Nё qoftё se mё vonё, pas kryerjes sё 
veprёs, ligji parashikon njё dёnim mё tё lehtё, keqbёrёsi duhet tё pёrfitojё nga kjo.  

2. Asgjё nё kёtё nen nuk duhet interpretuar asisoj sikur ёshtё kundёr gjykimit, ose 
ndёshkimit tё çdo personi pёr veprime ose mosveprime tё cilat, nё kohёn kur janё 
kryer, janё cilёsuar si vepra penale sipas parimeve tё pёrgjithshme tё sё drejtёs tё 
njohura nga bashkёsia ndёrkombёtare.  

 
Neni 16  

 
Secili ka tё drejtё t'i njihet personaliteti juridik kudo qoftё.  

 
Neni 17  

 
1. Askush nuk duhet tё jetё objekt i ndёrhyrjeve arbitrare ose tё paligjshme nё jetёn e 

tij private, nё familje, në shtëpi ose letёrkёmbim, e as duhet t’i shkelet nderi dhe 
reputacioni i tij nё mёnyrё tё paligjshme.  

2. Secili ka tё drejtё tё ketё mbrojtje ligjore kundёr ndёrhyrjeve dhe shkeljeve tё tilla.  
 

Neni 18  
 
1. Secili ka tё drejtёn e lirisё sё mendimit, ndёrgjegjes dhe fesё. Kjo e drejtё pёrfshin 

lirinё pёr tё pasur ose pёr tё adoptuar njё fe ose njё besim prej tij, si dhe lirinё pёr 
tё manifestuar fenё apo besimin e vet, qoftë individualisht apo sё bashku me tё 
tjerёt, si publikisht ashtu edhe privatisht, nёpёrmjet kultit dhe kryerjes sё riteve, 
praktikave dhe arsimit.  

2. Askush nuk duhet t'i nёnshtrohet ndonjё shtrёngimi qё do të mund tё prekte lirinё 
e tij pёr tё pasur ose pёr tё adoptuar njё fe ose njё besim tё zgjedhur prej tij.  
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3. Liria e manifestimit të fesё apo të besimit të vet mund tё bёhet objekt vetёm i 
kufizimeve tё parapara me ligj dhe qё janё tё domosdoshme pёr mbrojtjen e 
sigurisё, tё rendit e tё shёndetit publik, ose tё moralit apo të lirive dhe tё drejtave 
themelore tё tё tjerёve.  

4. Shtetet palё tё kёtij Pakti zotohen tё respektojnё lirinё e prindёrve dhe, kur ёshtё e 
zbatueshme, tё kujdestarёve tё ligjshёm pёr tё siguruar edukimin fetar dhe moral 
tё fёmijёve tё tyre nё pёrputhje me bindjet e tyre.  

 
Neni 19  

 
1. Secili duhet të ketë të drejtën e opinionit pa ndonjë ndërhyrje.  
2. Secili duhet të ketë të drejtën e lirisё sё shprehjes; kjo e drejtё pёrfshin lirinё e 

kёrkimit, marrjes dhe pёrhapjes sё informacioneve dhe ideve tё tё gjitha llojeve, 
pavarёsisht nga kufijtё, qoftё me gojё, me shkrim, nё formё tё shtypur ose 
artistike, ose me çdo mjet tjetёr tё zgjedhur prej tij.  

3. Ushtrimi i lirive tё parashikuara nё paragrafin 2 tё këtij neni, nёnkupton detyra 
dhe përgjegjёsi tё posaçme. Pёr rrjedhojё ai mund t'u nёnshtrohet disa kufizimeve 
tё cilat duhet tё pёrcaktohen shprehimisht me ligj dhe tё jenё tё domosdoshme:  
(a) Pёr respektimin e tё drejtave ose tё reputacionit tё tё tjerёve; 
(b) Pёr mbrojtjen e sigurisё kombёtare, tё rendit publik, tё shёndetit ose tё 

moralit publik.  
 

Neni 20  
 
1. Çdo propagandё nё favor tё luftёs ndalohet me ligj.  
2. Çdo thirrje pёr urrejtje kombёtare, racore ose fetare qё pёrbёn nxitjen pёr 

diskriminim, armiqёsi dhe dhunё ndalohet me ligj.  
 

Neni 21  
 
Njihet e drejta e mbledhjes paqësore. Ushtrimi i kёsaj tё drejte mund tё jetё objekt 
vetёm i kufizimeve qё diktohen sipas ligjit dhe qё janё tё nevojshme nё njё shoqёri 
demokratike, nё interes tё sigurisё kombёtare, tё qetёsisё dhe rendit publik, ose pёr tё 
mbrojtur shёndetin ose moralin publik, apo tё drejtat dhe liritё e tё tjerёve.  

 
Neni 22  

 
1. Secili person ka tё drejtё tё bashkohet lirisht me tё tjerёt, duke pёrfshirё tё drejtёn 

pёr tё formuar sindikata dhe pёr tё marrё pjesё nё to pёr mbrojtjen e interesave tё 
veta.  

2. Ushtrimi i kёsaj tё drejte mund tё jetё objekt vetёm i kufizimeve qё parashikohen 
me ligj dhe qё janё tё nevojshme nё njё shoqёri demokratike në interes tё sigurisё 
kombёtare, qetёsisё dhe rendit publik, ose pёr tё mbrojtur shёndetin ose moralin 
publik apo tё drejtat dhe liritё e tё tjerёve. Ky nen nuk ndalon kufizimet ligjore pёr 
ushtrimin e kёsaj tё drejte nga anёtarёt e forcave tё armatosura dhe tё policisё.  
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3. Asnjё dispozitё e kёtij neni nuk i autorizon shtetet palё tё Konventёs sё vitit 1948 
tё Organizatёs Ndёrkombёtare tё Punёs lidhur me lirinё e bashkimit dhe me 
mbrojtjen e sё drejtёs së organizimit për të marrë masa legjislative qё mund tё 
shkelin ose zbatojnё ligjin asisoj qё cenojnë garancitё e parashikuara me 
Konventёn e pёrmendur.  

 
Neni 23  

 
1. Familja ёshtё njësi e natyrshme dhe themelore e shoqёrisё dhe ka tё drejtё tё ketё 

mbrojtjen e shoqёrisё dhe tё shtetit.  
2. E drejta e burrit dhe gruas pёr t'u martuar dhe pёr tё formuar familje duhet të 

njihet duke filluar nga mosha e pjekurisë.  
3. Asnjё martesё nuk duhet tё lidhet pa pёlqimin e lirё dhe tё plotё tё bashkёshortёve 

tё ardhshёm.  
4. Shtetet palё tё kёtij Pakti marrin masa tё pёrshtatshme pёr tё siguruar barazinё e tё 

drejtave dhe tё pёrgjegjёsive tё bashkёshortёve lidhur me martesёn, gjatё martesёs 
dhe me rastin e prishjes sё saj. Nё rastet e prishjes sё martesёs, do tё merren masa 
me qёllim qё fёmijёve t'u sigurohet mbrojtja e nevojshme.  

 
Neni 24  

 
1. Çdo fёmijё, pa asnjё dallim tё bazuar nё racё, ngjyrё, seks, gjuhё, fe, origjinё 

kombёtare apo shoqёrore, pasuri apo lindje, ka tё drejtё tё ketё masat e atilla të 
mbrojtjes qё kёrkon gjendja e tij si i mitur nga ana e familjes sё tij, shoqёrisё dhe 
shtetit, tё cilёt duhet tё marrin masa pёr kёtё qёllim.  

2. Çdo fёmijё duhet tё regjistrohet menjёherё pas lindjes dhe tё ketё njё emёr.  
3. Çdo fёmijё ka tё drejtёn e njё shtetёsie.  

 
Neni 25  

 
Çdo qytetar ka tё drejtё dhe mundёsi, qё pa asnjё nga dallimet e pёrmendura nё nenin 2 
dhe pa kufizime tё paarsyeshme:  

(a) Tё marrё pjesё nё drejtimin e punёve publike, qoftё drejtpёrsёdrejti ose 
nёpërmjet pёrfaqёsuesve tё zgjedhur lirisht;  

(b) Tё votojё dhe tё zgjedhet gjatё zgjedhjeve të vërteta tё herёpashershme, me 
votim tё pёrgjithshёm dhe tё barabartё dhe me vota tё fshehta, tё cilat 
sigurojnё shprehjen e lirё tё vullnetit tё zgjedhёsve;  

(c) Tё pranohet, nё kushte tё pёrgjithshme barazie, pёr tё ushtruar funksione 
publike në vendin e tij.  

 
Neni 26  

 
Tё gjithё njerёzit janё tё barabartё pёrpara ligjit dhe kanё tё drejtё mbrojtjeje tё 
barabartё tё ligjit pa kurrfarё dallimi. Lidhur me kёtё, ligji duhet tё ndalojё çdo 
diskriminim dhe tё garantojё pёr tё gjithё, mbrojtje tё barabartё dhe efektive, kundёr 
çdo diskriminimi e sidomos pёr shkak tё racёs, ngjyrёs, seksit, gjuhёs, fesё, opinionit 
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politik dhe çdo opinioni tjetёr, origjinёs kombёtare apo shoqёrore, pasurisё, lindjes ose 
çdo situate tjetёr.  

 
Neni 27  

 
Nё shtetet ku ekzistojnё pakica etnike, fetare ose gjuhёsore, personat qё u pёrkasin 
kёtyre pakicave nuk duhet tё privohen nga e drejta qё tё kenё, sё bashku me pjesёtarёt 
e tjerё tё grupit tё vet, jetёn e vet tё veçantё kulturore, tё predikojnё dhe tё praktikojnё 
fenё e tyre ose tё pёrdorin gjuhёn e tyre.  
 
 

PJESA E KATËRT  
 

Neni 28  
 
1. Krijohet njё Komitet i tё Drejtave tё Njeriut (nё tekstin e mёtejmё: "Komiteti"). 

Ky Komitet pёrbёhet nga tetëmbëdhjetë anёtarё dhe do t’i ushtrojё funksionet qё 
pёrcaktohen si mё poshtё.  

2. Komiteti pёrbёhet nga shtetas tё shteteve palё tё kёtij Pakti, tё cilёt duhet tё jenё 
personalitete me moral tё lartё dhe me njё kompetencё tё njohur nё fushёn e tё 
drejtave tё njeriut. Do tё kihet parasysh rёndёsia qё paraqet pjesёmarrja nё 
punimet e Komitetit e disa personave me pёrvojё juridike.  

3. Anëtarёt e Komitetit zgjidhen dhe marrin pjesё nё tё nё cilёsi vetjake.  
 

Neni 29  
 
1. Anёtarёt e Komitetit zgjidhen me votim tё fshehtё nga njё listё e personave tё cilёt 

përmbushin kushtet e parashikuara nё nenin 28 dhe qё propozohen pёr kёtё qёllim 
nga shtetet palё tё kёtij Pakti.  

2. Çdo shtet palё i kёtij Pakti mund tё propozojё tё shumtёn dy kandidatё. Kёta duhet 
tё jenё shtetas tё shtetit qё i propozon.  

3. I njёjti person mund tё propozohet sёrish.  
 

Neni 30  
 
1. Zgjedhjet e para duhet të mbahen jo mё vonё se gjashtё muaj pas datёs sё hyrjes 

sё kёtij Pakti nё fuqi.  
2. Jo mё pak se katёr muaj para datёs sё çdo zgjedhjeje pёr Komitet, pёrveç 

zgjedhjes me qёllim tё plotёsimit tё njё vendi tё lirё tё deklaruar nё pёrputhje me 
nenin 34, Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës sё Kombeve të Bashkuara fton me 
shkrim shtetet palë të këtij Pakti t’i caktojnë, brenda tre muajve, kandidatët e tyre 
për anëtarë të Komitetit.  

3. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës sё Kombeve të Bashkuara harton listën 
alfabetike të tё gjithë kanditatëve që janë propozuar nё kёtё mёnyrё duke i treguar 
shetet palë që i kanë propozuar dhe kёtё ua dërgon sheteve palë të këtij Pakti, jo 
më vonë se një muaj para datës se çdo zgjedhjeje.  
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4. Zgjedhja e anëtarëve të Komitetit bëhet nё një mbledhje të shteteve palë të këtij 
Pakti të thirrur nga Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës sё Kombeve të 
Bashkuara në selinë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në këtë mbledhje, 
ku kuorumi përbëhet nga dy të tretat e shteteve palë të këtij Pakti, anëtarё të 
Komitetit zgjidhen kandidatët të cilët fitojnë numrin më të madh të votave dhe 
shumicën absolute të votave të përfaqësuesve të shteteve palë të pranishëm dhe qё 
votojnё.  

 
Neni 31  

 
1. Komiteti nuk mund tё ketё mё shumё se njё shtetas tё njё shteti tё vetëm.  
2. Me rastin e zgjedhjeve në Komitet, duhet të kihet parasysh shpërndarja 

gjeografike e drejtë dhe pёrfaqёsimi i formave tё ndryshme tё qytetёrimit si dhe i 
sistemeve juridike kryesore.  

 
Neni 32  

 
1. Anёtarёt e Komitetit zgjidhen pёr një mandat prej katёr vitesh. Ata mund tё 

rizgjidhen po qe se propozohen sёrish. Megjithatë, mandati i nëntë prej anëtarëve 
të zgjedhur në zgjedhjen e parë mbaron pas dy viteve; menjëherë pas zgjedhjes se 
parë, kryesuesi i mbledhjes, siç përmendet në nenin 30, paragrafin 4, i hedh në 
short emrat e këtyre nëntë anëtarëve.  

2. Në mbarim të mandatit, zgjedhjet mbahen në përputhje me dispozitat e neneve 
paraprake të kësaj pjese të Paktit.  

 
Neni 33  

 
1. Në qoftё se, sipas mendimit unanim të anёtarёve të tjerё, njё anёtar i Komitetit 

tashmё nuk i ushtron funksionet e tij pёr ndonjё arsye tjetёr qё nuk është mungesë 
e karakterit tё pёrkohshёm, kryetari i Komitetit informon për këtë Sekretarin e 
Pёrgjithshёm tё Organizatёs sё Kombeve tё Bashkuara, i cili e shpall tё lirё vendin 
e anёtarit nё f]alё.  

2. Nё rastin e vdejkjes ose të dhënies së dorëheqjes së një anëtari të Komitetit, 
kryetari informon Sekretarin e Pёrgjithshёm tё Organizatёs sё Kombeve tё 
Bashkuara, i cili ia shpall vendin tё lirё qё nga data e vdekjes, apo nga data kur 
dorёheqja hyn nё fuqi.  

 
Neni 34  

 
1. Kur njё vend shpallet i lirё në përputhje me nenin 33 dhe nё qoftё se mandati i 

anёtarit qё duhet zёvendёsuar nuk mbaron brenda gjashtё muajve nga data kur ky 
vend shpallet i lirё, Sekretari i Pёrgjithshëm i Kombeve tё Bashkuara njofton pёr 
kёtё të gjitha shtetet palё tё kёtij Pakti, tё cilat brenda njё afati prej dy muajve 
mund tё caktojnё kandidatin e tyre nё pёrputhje me nenin 29 pёr tё plotёsuar 
vendin e lirё.  
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2. Sekretari i Pёrgjithshёm i Organizatёs sё Kombeve tё Bashkuara harton listёn 
alfabetike tё personave qё janё propozuar në atë mënyrë dhe ua komunikon atё 
shteteve palё tё kёtij Pakti. Zgjedhjet për të plotёsuar vendin e lirё bёhen nё 
pёrputhje me dispozitat pёrkatёse tё kёsaj pjese tё Paktit.  

3. Një anёtar i Komitetit i zgjedhur pёr njё vend qё ёshtё shpallur i lirё nё pёrputhje 
me nenin 33 merr pjesё nё punёn e Komitetit deri nё datёn e mbarimit tё mandatit 
tё anёtarit qё ka lёnё vendin e lirё nё pёrputhje me dispozitat e nenit tё 
sipёrpёrmendur.  

 
Neni 35  

 
Anёtarёt e Komitetit, me miratimin e Asamblesё sё Pёrgjithshme tё Kombeve tё 
Bashkuara, marrin shpёrblim nga burimet e Organizatёs sё Kombeve tё Bashkuara nё 
kushtet qё i pёrcakton Asambleja e Pёrgjithshme dhe sipas rёndёsisё sё funksioneve tё 
Komitetit.  

 
Neni 36  

 
Sekretari i Pёrgjithshёm i Organizatës sё Kombeve tё Bashkuara vё nё dispozicion tё 
Komitetit, personelin dhe pajisjet materiale qё i nevojiten pёr tё kryer nё mёnyrё 
efektive funksionet qё i janё besuar nё bazё tё kёtij Pakti.  

 
Neni 37  

 
1. Sekretari i Pёrgjithshёm i Organizatës sё Kombeve tё Bashkuara thёrret anёtarёt e 

Komitetit nё Selinё e Organizatës sё Kombeve të Bashkuara pёr mbledhjen e parё.  
2. Pas mbledhjes sё parё, Komiteti mblidhet kurdoherё qё parashikohet me 

rregulloren e tij tё brendshme.  
3. Mbledhjet e Komitetit mbahen zakonisht nё Selinё e Organizatës sё Kombeve tё 

Bashkuara ose nё Zyrёn e Kombeve tё Bashkuara nё Gjenevё.  
 

Neni 38  
 
Çdo anёtar i Komitetit duhet, para se tё marrё detyrёn, tё zotohet publikisht dhe 
solemnisht se do t'i kryejё funksionet e tij me paanёsi dhe me ndёrgjegje tё plotё.  

 
Neni 39  

 
1. Komiteti zgjedh byronë e tij për dy vite. Anëtarët e byrosë mund tё rizgjidhen.  
2. Komiteti harton vetё rregulloren e tij tё brendshme; megjithatё rregullorja duhet tё 

pёrmbajё, ndёr tё tjera, kёto dispozita:  
(a) Kuorumi pёrbёhet nga dymbëdhjetë anёtarё;  
(b) Vendimet e Komitetit merren me shumicёn e anёtarёve tё pranishёm.  
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Neni 40  
 
1. Shtetet palё tё kёtij Pakti zotohen tё paraqesin raporte lidhur me masat qё i kanё 

marrё pёr t'u dhёnë efekt tё drejtave të njohura në këtë Pakt si dhe lidhur me 
rezultatet e arritura në realizimin e kёtyre të drejtave:  
(a) Brenda një viti duke filluar nga hyrja e këtij Pakti në fuqi, për çdo shtet palë 

të interesuar;  
(b) Pastaj, kurdoherё qё Komiteti do të bëjë kёrkesё.  

2. Të gjitha raportet do t'i drejtohen Sekretarit të Përgjithshёm të Organizatës sё 
Kombeve të Bashkuara, i cili do t'ia kalojё Komitetit për shqyrtim. Raportet duhet 
të tregojnë, në rast nevoje, faktorёt dhe vёshtirёsitё që ndikojnё nё zbatimin e këtij 
Pakti.  

3. Sekretari i Përgjithshёm i Organizatës sё Kombeve të Bashkuara mundet, pasi të 
konsultohet me Komitetin, t'u dёrgojё organizatave të specializuara të interesuara 
nga një kopje të atyre pjesёve të raportit që mund të kenë lidhje me fushёn e 
kompetencёs së tyre.  

4. Komiteti shqyrton raportet e paraqitura nga shtetet palë të këtij Pakti. Ky Komitet 
u dёrgon raportet e tij shteteve palë, si dhe vёrejtje të përgjithshme që i quan të 
nevojshme. Komiteti mund t'ia dёrgojё po ashtu Kёshillit Ekonomik e Shoqëror 
këto vёrejtje bashkё me kopjet e raporteve që i ka marrё nga shtetet palë të këtij 
Pakti.  

5. Shtetet palë të këtij Pakti mund t'i paraqesin Komitetit komentet e tyre lidhur me 
çdo vёrejtje që do të bёhej në përputhje me paragrafin 4. të këtij neni.  

 
Neni 41  

 
1. Një shtet palë i këtij Pakti, në bazë të këtij neni, mund të deklarojë, kurdoherё, se 

njeh kompetencёn e Komitetit për të marrë dhe shqyrtuar kumtimet me anën e të 
cilave një shtet palë pohon se një tjetёr shtet palë nuk përmbush detyrimet e tij në 
bazë të këtij Pakti.  
Kumtimet e paraqitura në bazë të këtij neni mund të merren e të shqyrtohen vetёm 
kur t’i paraqet një shtet palë, i cili ka bërë një deklaratё me anën e sё cilёs ai njeh 
kompetencёn e Komitetit. Komiteti nuk pranon asnjё kumtim që ka të bëjë me një 
shtet palë i cili nuk ka dhënë një deklaratё të tillё. Për kumtimet e pranuara, në 
bazë të këtij neni, zbatohet procedura e mëposhtme:  
(a) Në qoftё se një shtet palë i këtij Pakti konsideron se një shtet tjetёr palë i këtij 

Pakti nuk i zbaton dispozitat e tij, ai mund t’ia tёrheqё vemendjen kёtij shteti, 
me një kumtim me shkrim, lidhur me këtë çёshtje. Brenda tre muajve nga 
data e marrjes sё kumtimit, shteti tё cilit i ёshtё dёrguar kumtimi do t'ia 
dёrgojё shtetit nga i cili ka marrё kumtimin shpjegimet e rastit ose çdo 
deklaratё tjetёr me shkrim për sqarimin e çёshtjes të cilat duhet të përmbajnë, 
për aq sa është e mundur dhe e dobishme, të dhёna lidhur me rregullat e 
procedurёs dhe me mjetet juridike qoftё të përdorura, qoftë në vazhdim apo 
qoftë ende të hapura.  

(b) Në qoftё se brenda gjashtё muajve, duke filluar nga data e marrjes sё 
kumtimit nismëtar nga shteti tё cilit i ёshtё dёrguar, çёshtja nuk zgjidhet duke 
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kёnaqur të dy shtetet palë të interesuara, si njёri ashtu dhe tjetri kanë të drejtё 
t'ia parashtrojnë atё Komitetit, duke i drejtuar një kumtim si Komitetit ashtu 
edhe shtetit tjetёr të interesuar.  

(c) Komiteti mund të shqyrtojё një çështje vetёm pasi tё jetё siguruar se janё 
pёrdorur dhe shteruar të gjitha mjetet e brendshme juridike dhe të 
disponueshme, në përputhje me parimet e sё drejtёs ndёrkombёtare të njohura 
pёrgjithёsisht. Ky rregull nuk zbatohet në rastet kur procedurat sipas mjetit 
juridik i kalojnë afatet e arsyeshme.  

(d) Komiteti i mban mbledhjet me dyer të mbyllura kur shqyrton informacionet e 
parashikuara nga ky nen.  

(e) Sipas kushtit tё dispozitave tё nёnparagrafit (c), Komiteti ua vё nё 
dispozicion shёrbimet e tij vullnetmira shteteve palë të interesuara, me qёllim 
që të arrihet një zgjidhje me mirёkuptim të çёshtjes mbi bazën e respektimit të 
të drejtave dhe të lirive themelore të njeriut, ashtu siç i njeh ky Pakt.  

(f) Për çdo çёshtje që i ёshtё paraqitur për shqyrtim, Komiteti mund t'u kёrkojё 
shteteve palë të interesuara që përmenden në nёnparagrafin (b) t'i japin çdo 
informatё lidhur me këtë çёshtje.  

(g) Shtetet palë të interesuara që përmenden në nёnparagrafin (b), kanë të drejtё 
të përfaqёsohen gjatё shqyrtimit të çёshtjes në Komitet si dhe t’i paraqesin 
vёrejtjet e tyre me shkrim ose me gojё, në një formё a në një tjetër.  

(h) Komiteti duhet të paraqesё një raport brenda dymbëdhjetë muajve duke 
filluar nga dita kur ka marrё njoftimin siç përmendet në nёnparagrafin (b):  
(i) Në qoftё se është arritur një zgjidhje në përputhje me nёnparagrafin 

(e), Komiteti, në raportin e tij, kufizohet me një parashtresё të shkurtёr 
të fakteve dhe të zgjidhjes sё arritur.  

(ii) Në qoftë se nuk është arritur ndonjё zgjidhje në përputhje me 
nënparagrafin (d), Komiteti në raportin e tij kufizohet me një 
parashtresё të shkurtёr të fakteve; teksti i vёrejtjeve me shkrim dhe 
procesverbali i vёrejtjeve me gojё të bёra nga shtetet palë të interesuara 
i bashkёngjiten raportit. Për çdo çështje, raporti u dёrgohet të gjitha 
shteteve palë të interesuara.  

2. Dispozitat e këtij neni do të hyjnë në fuqi kur dhjetё shtete palë të këtij Pakti do të 
japin deklaratat e parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni. Këto deklarata 
depozitohen nga shtetet palë pranë Sekretarit të Përgjithshёm të Organizatës sё 
Kombeve të Bashkuara, i cili u dёrgon nga një kopje shteteve të tjera palë. Një 
deklaratë mund të tёrhiqet kurdoherë me anë të një njoftimi drejtuar Sekretarit të 
Përgjithshёm. Kjo tёrheqje nuk paragjykon shqyrtimin e ndonjё çёshtjeje që mund 
të jetё objekt i një njoftimi që është dёrguar sipas këtij neni; asnjё njoftim tjetёr i 
një shteti palë nuk do të pranohet pasi Sekretari i Përgjithshëm të ketë marrё 
njoftimin për tёrheqjen e deklaratёs, me përjashtim të rasteve kur shteti palë i 
interesuar ka dhënë një deklaratё të re.  
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Neni 42  
 
1.  

(a) Në qoftë se një çështje që i parashtrohet Komitetit në përputhje me nenin 41 
nuk zgjidhet në një mёnyrё të kёnaqshme pёr shtetet palë të interesuara, 
Komiteti mundet që, me pёlqimin paraprak të shteteve palë të interesuara, të 
caktojё një Komision ad hoc tё Pajtimit (nё tekstin e mёtejmё: “Komisioni”). 
Komisioni vё shёrbimet e tij vullnetmira në dispozicion të shteteve palë të 
interesuara, me qёllim që të arrihet një zgjidhje e çёshtjes me mirёkuptim, 
mbi bazën e respektimit të këtij Pakti;  

(b) Komisioni përbёhet nga pesё anëtarё të cilët janë të pranueshëm për shtetet 
palë të interesuara. Në qoftë se shtetet palë të interesuara nuk arrijnë një 
marrёveshje për të gjithё ose një pjesё të përbёrjes sё Komisionit brenda tre 
muajve, anëtarёt e Komisionit lidhur me të cilёt nuk është arritur marrёveshja, 
zgjidhen me votim të fshehtё midis anëtarёve të Komitetit me shumicёn e dy 
të tretave të votave të anëtarёve të Komitetit.  

2. Anëtarёt e komisionit marrin pjesё në të në cilёsi vetjake. Ata nuk duhet të jenë 
shtetas as të shteteve palë të interesuara, as të një shteti që nuk është palë i këtij 
Pakti, as të një shteti që nuk ka dhënë deklaratёn e përmendur në nenin 41.  

3. Komisioni zgjedh kryetarin e vet dhe miraton rregulloren e tij të brendshme.  
4. Komisioni i mban mbledhjet e tij zakonisht në Selinë e Organizatës sё Kombeve të 

Bashkuara ose në Zyrёn e Kombeve të Bashkuara në Gjenevё. Megjithatё, ai 
mund të mblidhet në çdo vend tjetёr të përshtatshёm që mund të caktohet nga 
Komisioni duke u konsultuar me Sekretarin e Përgjithshëm të Kombeve të 
Bashkuara dhe me shtetet palë të interesuara.  

5. Sekretariati i parashikuar në nenin 36 u kryen shёrbime edhe komisioneve të 
caktuara në bazë të këtij neni.  

6. Informacionet që i mbledh dhe kontrollon Komiteti i vihen në dispozicion 
Komisionit dhe Komisioni mund t'u kёrkojё shteteve palë të interesuara t'i japin 
çdo informacion plotёsues që ka lidhje me çёshtjen.  

7. Pasi e studion çёshtjen në të gjitha aspektet e saj, por gjithsesi jo më vonë se 
brenda dymbëdhjetë muajve pasi të jetё parashtruar, Komisioni i paraqet një raport 
Kryetarit të Komitetit, i cili ua dёrgon atё shteteve palë të interesuara.  
(a) Në qoftë se Komisioni nuk mund të përfundojё shqyrtimin e çёshtjes brenda 

dymbëdhjetë muajve, ai kufizohet duke treguar shkurtimisht në raportin e tij 
deri ku ka arritur në shqyrtimin e saj;  

(b) Në qoftë se çёshtja zgjidhet me mirёkuptim, mbi bazën e respektimit të të 
drejtave të njeriut të njohura në këtë Pakt, Komisioni kufizohet duke treguar 
shkurtimisht në raportin e tij faktet dhe mёnyrёn e zgjidhjes sё arritur;  

(c) Në qoftë se nuk arrihet një zgjidhje, sipas kuptimit të nënparagrafit (b) 
Komisioni përfshin në raportin e tij konkluzionet lidhur me të gjitha pikat që 
kanë të bёjnë me çёshtjen që është objekt i debatit midis shteteve palë të 
interesuara si dhe konstatimet e tij mbi mundёsinë për ta zgjidhur çёshtjen me 
mirëkuptim. Ky raport përmban po ashtu vërejtjet me shkrim dhe një 
procesverbal të vërejtjeve me gojë që janë bërë nga shtetet palë të interesuara.  
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(d) Në qoftë se raporti i Komisionit u parashtrohet nё pёrputhje me paragrafin 
(c), shteteve palë të interesuara ato njoftojnë Kryetarin e Komitetit, brenda tre 
muajve pas marrjes se raportit, nëse pranojnë ose jo pёrmbajtjen e raportit të 
Komisionit.  

8. Dispozitat e këtij neni nuk duhet kuptuar asisoj sikur prekin autorizimet e 
Komitetit siç parashikohen në nenin 41.  

9. Të gjitha shpenzimet e anëtarëve të Komisionit ndahen në mënyrë të barabartë 
midis sheteve palë të interesuara mbi bazën e një preventivi të përcaktuar nga 
Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës sё Kombeve të Bashkuara.  

10. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës sё Kombeve të Bashkuara është i 
autorizuar, po qe se është e nevojshme, t’u heqё shpenzimet anëtarëve të 
Komisionit para se t’u paguhen ato nga shetet palë të interesuara, në përputhje me 
paragrafin 9 të këtij neni.  

 
Neni 43  

 
Anëtarët e Komitetit dhe anëtarët e komisioneve ad hoc të pajtimit, që mund të 
emërohen në përputhje me nenin 42, kanë të drejtё të gëzojnë lehtësitë, privilegjet dhe 
imunitetet që u njihen ekspertëve që ngarkohen me mision nga Organizata e Kombeve 
të Bashkuara, ashtu siç përcaktohen ato në seksionet përkatёse të Konventës për 
privilegjet dhe imunitetet e Kombeve të Bashkuara.  

 
Neni 44  

 
Dispozitat lidhur me vënien në jetë të këtij Pakti zbatohen pa paragjykuar procedurat e 
vendosura në fushën e të drejtave të njeriut sipas akteve kushtetuese dhe konventave të 
Organizatës sё Kombeve të Bashkuara dhe të institucioneve të specializuara; ato nuk 
pengojnë shetet palë të përdorin procedura të tjera për zgjidhjen e një 
mosmarrëveshjeje në përputhje me marrëveshjet e përgjithshme apo të veçanta 
ndërkombëtare që i lidhin.  
 

Neni 45  
 
Komiteti i dërgon çdo vit Asamblesë sё Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, 
nëpërmjet Këshillit Ekonomik e Shoqëror një raport për punimet e tij.  
 
 

PJESA E PESTË  
 

Neni 46  
 
Asgjë në këtë Pakt nuk duhet interpretuar asisoj sikur shkel dispozitat e Kartës së 
Kombeve të Bashkuara dhe të akteve kushtetuese të organizatave të specializuara që 
përcaktojnë përgjegjësitë përkatëse të organeve të ndryshme të Organizatës se 
Kombeve të Bashkuara dhe të organizatave të specializuara për sa u përket çështjeve që 
trajtohen në këtë Pakt.  
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Neni 47 
 
Asgjë në këtë Pakt nuk duhet interpretuar asisoj sikur prek të drejtën e lindur e të gjithë 
popujve për të përfituar dhe për të përdorur plotësisht dhe lirisht pasurinë dhe burimet e 
tyre natyrore.  
 
 

PJESA E GJASHTË  
 

Neni 48  
 
1. Ky Pakt është i hapur për nënshkrimin e çdo shteti anëtar të Kombeve të 

Bashkuara ose anëtar i çdonjёrës prej organizatave të saj të specializuara, e çdo 
shteti palë në Statutin e Gjykatës Ndërkombëtare tё Drejtёsisё, si dhe e çdo shteti 
tjetёr që është ftuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara për 
t’u bërë palë e këtij Pakti.  

2. Ky Pakt i nënshtrohet ratifikimit. Instrumentet e ratifikimit do të depozitohen 
pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara.  

3. Ky Pakt do të jetë i hapur për aderimin e çdo shteti të përmendur në paragrafin 1 të 
këtij Pakti.  

4. Aderimi do të bëhet duke depozituar instrumentin e aderimit pranë Sekretarit të 
Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve tё Bashkuara.  

5. Sekretari i Pёrgjithshёm i Organizatës së Kombeve tё Bashkuara informon tё 
gjitha shtetet tё cilat kanё nёnshkruar këtë Pakt ose kanë aderuar në të për 
depozitimin e çdo instrumenti të ratifkimit ose të aderimit.  

 
Neni 49  

 
1. Ky Pakt do të hyjë në fuqi tre muaj pas ditës së depozitimit, pranë Sekretarit të 

Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të instrumentit të 
tridhjetepestë të ratifikimit ose tё aderimit.  

2. Për secilin prej shteteve që do ta ratifikojnë këtë Pakt ose do të aderojnë në të pas 
depozitimit të instrumentit të tridhjetepestë të ratifikimit ose të aderimit, Pakti do 
të hyjë në fuqi tre muaj pas ditës sё depozitimit nga ky shtet të instrumentit të tij të 
ratifkimit ose tё aderimit.  

 
Neni 50  

 
Dispozitat e këtij pakti janë të zbatueshme, pa asnjë kufizim ose përjashtim, për të 
gjitha njësitë konsultative të shteteve federative.  

 
Neni 51  

 
1. Çdo shtet palë i këtij Pakti mund të propozojë një amendament dhe të depozitojë 

tekstin pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. 
Sekretari i Përgjithshëm ua transmeton atëherë të gjitha amendamendet e 
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propozuara shteteve palë të këtij Pakti duke u kërkuar që të shprehen nëse 
dëshirojnë të thirret njё konferencë e shteteve palë për të shqyrtuar këto propozime 
dhe për të votuar për to. Në qoftë se të paktën një e treta e shteteve deklarohen për 
thirrjen e Konferencës, Sekretari i Përgjithshëm thërret Konferencën nën 
patronazhin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Çdo amendament i miratuar 
nga shumica e shteteve të pranishme dhe votuese në Konferencë, i shtrohet për 
miratim edhe Asamblesë sё Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.  

2. Këto amendamente hyjnë në fuqi pasi t’i këtë miratuar Asambleja e Përgjithshme 
e Kombeve të Bashkuara dhe t’i kenë pranuar, në përputhje me rregullat e tyre 
kushtetuese përkatëse, një shumicë e dy tё tretave të shteteve palë të këtij Pakti.  

3. Kur këto amendamente hyjnë në fuqi, ato bёhen të detyrueshme për shtetet palë që 
i kanë pranuar, ndërsa shtetet e tjera palë mbeten të lidhura me dispozitat e këtij 
Pakti dhe me çdo amendament tё mëparshëm që është pranuar prej tyre.  

 
Neni 52  

 
Pavarësisht nga njoftimet e parashikuara në nenin 48, paragrafin 5, Sekretari i 
Përgjithshëm i Organizatës sё Kombeve të Bashkuara do t’i informojë të gjitha shtetet 
që përmenden në paragrafin 1 të nenit në fjalë:  

(a) Lidhur me nënshkrimet që janë dhënë në këtë Pakt dhe me instrumentet e 
ratifikimit e të aderimit të depozituara në përputhje me nenin 48;  

(b) Lidhur me ditën në të cilën ky Pakt do të hyjë në fuqi në përputhje me nenin 
49 dhe ditën në të cilën do të hyjnë në fuqi amendamentet e parashikuara në 
nenin 51.  

 
Neni 53  

 
1. Ky Pakt, tekstet e të cilit në gjuhët angleze, kineze, spanjolle, frёnge dhe ruse janë 

njësoj autentike, do të depozitohet në arkivat e Organizatës së Kombeve të 
Bashkuara.  

2. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara do t’u dërgojë 
nga njё kopje të vërtetuar të këtij Pakti të gjitha shteteve që përmenden në nenin 
48.  
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PROTOKOLLI SHTESË 
I PAKTIT NDËRKOMBËTAR PËR TË DREJTAT CIVILE DHE POLITIKE 

 
Miratuar dhe hapur për nënshkrim, për ratifikim dhe për aderim nga Asambleja 

e Përgjithshme me Rezolutën e saj 2200 A (XXI) të datёs 16 dhjetor 1966 
 
HYRË NË FUQI: më 23 mars 1976, 
në përputhje me nenin 9 
 
Shetet palë të këtij Protokolli, 
 
Duke pasur parasysh se, për t’i arritur mёtej qëllimet e Paktit Ndërkombëtar për të 
Drejtat Civile dhe Politike (në tekstin e mëtejmë: “Pakti”) dhe zbatimin e dispozitave 
të tij, do të ishte e përshtatshme që të aftësohet Komiteti i të Drejtave të Njeriut, të 
formuar në pjesën e katërt të Paktit (në tekstin e mëtejmë: “Komiteti”), pёr të marrë 
dhe shqyrtuar, ashtu siç parashikohet në këtë Protokoll, komunikimet që vijnë nga 
individёt të cilët pohojnё se janë viktima të shkeljes së cilavedo të drejta të 
parashikuara nё kёtё Pakt, 
 
U morën vesh për sa vijon: 
 

Neni 1 
 
Çdo shtet palë i këtij Pakti që bëhet palë e këtij Protokolli njeh kompetencёn e 
Komitetit pёr të marrë dhe shqyrtuar komunikimet që vijnë nga individёt të cilёt varen 
nga juridiksioni i tij, e të cilët pohojnё se janë viktima të shkeljes nga ky shtet palё të 
cilavedo të drejta të parashikuara nё këtë Pakt. Komiteti nuk do të pranojë kurrfarё 
komunikimi qё ka tё bёjё me një shtet palë të këtij Pakti, që nuk është palë e këtij 
Protokolli.  
 

Neni 2 
 
Sipas dispozitave tё nenit 1, individёt tё cilёt pohojnё se janё viktima tё shkeljes së 
cilavedo të drejta të parashikuara nё kёtё Pakt dhe që kanё shteruar të gjitha mjetet 
juridike tё brendshme në dispozicion mund t’i parashtrojnë një komunikim me shkrim 
Komitetit duke kërkuar që ta shqyrtojë.  
 

Neni 3 
 
Komiteti konsideron si të papranueshëm çdo komunikim anonim tё paraqitur në bazë të 
këtij Protokolli, ose të cilin ai e quan si një shpërdorim të së drejtës për të paraqitur 
komunikime të tilla ose si të papajtueshëm me dispozitat e Paktit.  
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Neni 4 
 
1. Sipas dispozitave tё nenit 3, çdo komunikim që i paraqitet në bazë të këtj 

Protokolli Komiteti ia kalon shtetit palë të këtij Protokolli, pёr tё cilin pohohet se 
ka shkelur çfarëdo dispozite të këtij Pakti.  

2. Brenda gjashtë muajve në vazhdim, shteti në fjalë i paraqet me shkrim Komitetit 
shpjegimet ose deklaratat të cilat e sqarojnë çështjen duke treguar, kur është rasti, 
edhe masat që mund të ketë marrë për të rregulluar situatën.  

 
Neni 5 

 
1. Komiteti shqyrton komunikimet që merr në bazë të këtij Protokolli duke pasur 

parasysh të gjitha informacionet me shkrim që i janë parashtruar nga njё individ 
dhe nga shteti palë i interesuar.  

2. Komiteti nuk do të marrë në shqyrtim kurrfarё komunikimi të një individi pa u 
siguruar më parë se:  
(a) Çështja e njёjtё nuk është duke u shqyrtuar nga një instancë tjetër 

ndërkombëtare për ta hetuar ose zgjidhur;  
(b) Individi ka shteruar të gjitha mjetet juridike tё brendshme nё dispozicion. Ky 

nuk duhet tё jetё rregull nёse procedurat sipas mjetit juridik zgjaten tej 
afateve të arsyeshme.  

3. Komiteti mban mbledhje me dyer të mbyllura kur shqyrton komunikimet e 
parashikuara në këtë Protokoll.  

4. Komiteti ia bën të njohura konstatimet e tij shtetit palë të interesuar si dhe 
individit.  

 
Neni 6 

 
Komiteti në raportin vjetor që e harton në përputhje me nenin 45 të Paktit përfshin edhe 
një përmbledhje të shkurtёr tё aktiviteteve të tij në kuadër të këtij Protokolli.  
 

Neni 7 
 
Në pritje të realizimit të objektivave të Rezolutës 1514 (XV) të miratuar nga Asambleja 
e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 14 dhjetor të vitit 1960 
lidhur me Deklaratën për Dhënien e Pavarësisë Vendeve dhe Popujve Kolonialë, 
dispozitat e këtij Protokolli nuk e kufizojnë aspak të drejtën e peticionit që u njihet 
këtyre popujve nga Karta e Kombeve të Bashkuara si dhe nga konventa e instrumente 
të tjera ndërkombëtare që janë lidhur nën kujdesin e Kombeve të Bashkuara dhe 
institucioneve të tyre të specializuara.  
 

Neni 8 
 
1. Ky Protokoll është i hapur për nënshkrimin e çdo shteti që ka nënshkruar Paktin.  
2. Ky Protokoll i nënshtrohet ratifikimit nga çdo shtet që ka ratifikuar Paktin ose që 

ka aderuar në të. Instrumentet e ratifikimit do të depozitohen pranë Sekretarit të 
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Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.  
3. Ky Protokoll do të jetë i hapur për aderimin e çdo shteti që ka ratifikuar Paktin ose 

qё ka aderuar në të.  
4. Aderimi do të bëhet nëpërmjet depozitimit të një instrumenti të aderimit pranë 

Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.  
5. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombete të Bashkuara informon të gjitha 

shtetet tё cilat kanë nënshkruar këtë Protokoll ose që kanë aderuar në të, lidhur me 
depozitimin e çdo instrumenti të ratifikimit ose të aderimit.  

 
Neni 9 

 
1. Sipas kushtit tё hyrjes sё Paktit në fuqi, ky Protokoll do të hyjë në fuqi tre muaj 

pas datës së depozitimit pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së 
Kombeve të Bashkuara të instrumentit të dhjetë të ratifikimit ose të aderimit.  

2. Për secilin prej shteteve që do të ratifikojë këtë Protokoll ose qё do të aderojë në të 
pas depozitimit të instrumentit të dhjetë të ratifikimit ose të aderimit, ky Protokoll 
do të hyjë në fuqi tre muaj pasi ky shtet të depozitojë instrumentin e tij të 
ratifikimit ose të aderimit.  

 
Neni 10 

 
Dispozitat e këtij Protokolli zbatohen, pa asnjë kufizim dhe përjashtim, për të gjitha 
njësitë konstitutive të shteteve federative.  
 

Neni 11 
 
1. Çdo shtet palë i këtij Protokolli mund të propozojë njё amendament dhe të 

depozitojë tekstin e tij pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve 
të Bashkuara. Sekretari i Përgjithshëm ua kalon atëherë shteteve palë të këtij 
Protokolli të gjitha projektet e amendamenteve duke u kërkuar të shprehen nëse 
duan të thirret një konferencë e shteteve palë për të shqyrtuar këto projekte dhe për 
tё votuar pёr to. Në qoftë se të paktën një e treta e shteteve shprehen në favor të 
thirrjes së Konferencës, Sekretari i Përgjithshëm e thërret Konferencën nën 
patronazhin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Çdo amendament i miratuar 
nga shumica e shteteve palë të pranishme dhe votuese në Konferencë i shtrohet për 
miratim Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.  

2. Këto amendamente hyjnë në fuqi pasi t’i ketё miratuar Asambleja e Përgjithshme 
e Kombeve të Bashkuara dhe të jenё pranuar, në përputhje me rregullat e tyre 
kushtetuese përkatëse, me shumicën e dy të tretave të shteteve palë të këtij 
Protokolli.  

3. Kur këto amendamente hyjnë në fuqi, ato bëhen të detyrueshme për ato shtete palë 
që i kanë pranuar, ndërsa shtetet e tjera mbeten të lidhura me dispozitat e këtij 
Protokolli dhe me çdo amendament të mëparshëm që i kanë pranuar.  
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Neni 12 
 
1. Çdo shtet palë mund të denoncojë këtë Protokoll kurdoherё me një njoftim me 

shkrim drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të 
Bashkuara. Denoncimi do të hyjë në fuqi tre muaj pasi Sekretari i Përgjithshëm të 
ketë marrë njoftimin.  

2. Denoncimi nuk do të pengojë zbatimin e dispozitave të këtij Protokolli për çdo 
komunikim të parashtruar në bazë të nenit 2 para se denoncimi të hyjë më fuqi.  

 
Neni 13 

 
Pavarësisht nga njoftimet e parashikuara në nenin 8, paragrafin 5 të këtij Protokolli, 
Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara do të informojë të 
gjitha shtetet e përmendura në nenin 48, paragrafin 1 të Paktit: 

(a) Për nënshkrimet e vëra në këtë Protokoll dhe për instrumentet e ratifikimit e 
të aderimit të depozituara në përputhje me nenin 8; 

(b) Për datën kur ky Protokoll do të hyjë në fuqi në përputhje me nenin 9 dhe për 
datën kur do të hyjnë në fuqi amendamentet e parashikuara nё nenin 11; 

(c) Për denoncimet e bëra në përputhje me nenin 12.  
 

Neni 14 
 
1. Ky Protokoll, tekstet e të cilit në gjuhët kineze, angleze, frënge, ruse dhe spanjolle 

janë njësoj autentike, do të depozitohet në arkivat e Organizatës sё Kombeve të 
Bashkuara.  

2. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara do t’u dërgojë 
nga një kopje të vërtetuar të këtij Protokolli të gjitha shteteve të përmendura në 
nenin 48 të Paktit.  
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PROTOKOLLI I DYTË SHTESË 
I PAKTIT NDËRKOMBËTAR PËR TË DREJTAT CIVILE DHE POLITIKE 

 
Miratuar dhe shpallur nga Asambleja e Përgjithshme me Rezolutën e saj 44/128 

të datёs 15 dhjetor 1989 
 
Shtetet palë të këtij Protokolli, 
 
Duke besuar se heqja e dënimit me vdekje kontribuon në respektimin e dinjitetit të 
njeriut dhe në zhvillimin progresiv të të drejtave të njeriut, 
 
Duke rikujtuar nenin 3 të Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut të miratuar më 
10 dhjetor të vitit 1948 dhe nenin 6 të Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe 
Politike të miratuar më 16 dhjetor të vitit 1966, 
 
Duke vёrejtur se neni 6 i Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike ka të 
bëjë me heqjen e dënimit me vdekje në mënyrën që fuqimisht sugjeron heqjen e këtij 
dënimi, 
 
Të bindura se të gjitha masat e marra për heqjen e dënimit me vdekje duhet të 
konsiderohen si përparim i mbrojtjes së të drejtës për jetë, 
 
Duke dashur që me këtë të marrin përsipër një obligim ndërkombëtar për heqjen e 
dënimit me vdekje, 
 
U morën vesh për sa vijon: 
 

Neni 1 
 
1. Askush nuk duhet të ekzekutohet brenda juridiksionit të një shteti palë të këtij 

Protokolli.  
2. Çdo shtet palë do të marrë të gjitha masat e nevojshme për heqjen e dënimit me 

vdekje brenda juridiksionit të tij.  
 

Neni 2 
 
1. Asnjë rezervë e shprehur ndaj këtij Protokolli, nuk është e pranueshme me 

përjashtim të rezervës që ёshtё shprehur në çastin e ratifikimit ose të aderimit e 
cila mundëson zbatimin e dënimit me vdekje në kohën e luftës në përputhje me 
dënimin që është dhënë për krimin më serioz të natyrës ushtarake të kryer gjatë 
kohës së luftës.  

2. Shteti palë që ka shprehur një rezervë të tillë, në kohën e ratifikimit ose të 
aderimit, do t’ia komunikojë Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së 
Kombeve të Bashkuara dispozitat e rëndësishme të legjislacionit të vet kombëtar 
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të aplikueshme gjatë kohës së luftës.  
3. Shteti palë që ka shprehur një rezervë të tillë do ta njoftojë Sekretarin e 

Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara lidhur me çfarëdo fillimi 
ose përfundimi të gjendjes së luftës të aplikueshme në territorin e vet.  

 
Neni 3 

 
Shtetet palë të këtij Protokolli, në raportin që ia dërgojnë Komitetit për të Drejtat e 
Njeriut, në përputhje me nenin 40 të Paktit, përfshijnë informacionin lidhur me masat 
që i kanë miratuar për plotësimin e detyrimeve që i kanë marrë përsipër me këtë 
Protokoll.  
 

Neni 4 
 
Lidhur me shtetet palë të Paktit të cilat kanë dhënë deklaratën sipas nenin 41, 
kompetenca e Komitetit për të Drejtat e Njeriut për të marrё dhe shqyrtuar 
komunikimet kur një shtet palë pretendon se një shtet tjetër palë nuk përmbush 
detyrimet e veta do të zgjerohet edhe për dispozitat e këtij Protokolli përveç nëse shteti 
palë përkatës nuk ka deklaruar të kundërtën në çastin e ratifikimit ose të aderimit.  
 

Neni 5 
 
Lidhur me shtetet palë të Protokollit të Parë Fakultativ të Paktit Ndërkombëtar për të 
Drejtat Civile dhe Politike të miratuar më 16 dhjetor të vitit 1966, kompetenca e 
Komitetit për të Drejtat e Njeriut për të marrё dhe shqyrtuar komunikimet nga individët 
që i nënshtrohet juridiksionit të tij do të zgjerohet edhe për dispozitat e këtij Protokolli 
përveç nëse shteti palë përkatës nuk ka deklaruar të kundërtën në çastin e ratifikimit 
ose të aderimit.  
 

Neni 6 
 
1. Dispozitat e këtij Protokolli do të zbatohen si dispozita plotësuese të Paktit.  
2. Pa cenuar mundësinë e shprehjes së rezervës në përputhje me nenin 2 të këtij 

Protokolli, e drejta e garantuar në nenin 1, paragrafin 1, të këtij Protokolli nuk do 
t’i nënshtrohet asnjë shmangie në përputhje me nenin 4 të Paktit.  

 
Neni 7 

 
1. Ky Protokoll është i hapur për nënshkrimin e çdo shteti që ka nënshkruar Paktin. 
2. Ky Protokoll i nënshtrohet ratifikimit nga çdo shtet që ka ratifikuar Paktin ose që 

ka aderuar në të. Instrumentet e ratifikimit do të depozitohen pranë Sekretarit të 
Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.  

3. Ky Protokoll do të jetë i hapur për aderimin e çdo shteti që ka ratifikuar Paktin ose 
që ka aderuar në të.  

4. Aderimi do të bëhet nëpërmjet depozitimit të një instrumenti të aderimit pranë 
Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.  



Lista I - Marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare drejtpërdrejt të zbatueshme në... 

 67 

5. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara informon të 
gjitha shtetet që kanë nënshkruar këtë Protokoll ose qё kanë aderuar në të, për çdo 
instrument të ratifikimit ose tё aderimit që depozitohet.  

 
Neni 8 

 
1. Ky Protokoll hyn në fuqi tre muaj pas ditёs së depozitimit pranë Sekretarit të 

Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të instrumentit të dhjetë të 
ratifikimit ose të aderimit.  

2. Për çdo shtet që do të ratifikojë këtë Protokoll ose që do të aderojë në të pas 
depozitimit të instrumentit të dhjetë të ratifikimit ose të aderimit, ky Protokoll do 
të hyjë në fuqi tre muaj pasi ky shtet ta këtë depozituar instrumentin e tij të 
ratifikimit ose të aderimit.  

 
Neni 9 

 
Dispozitat e këtij Protokolli janë të zbatueshme, pa asnjë kufizim dhe përjashtim, për të 
gjitha njësitë konstitutive të shteteve federative.  
 

Neni 10 
 
Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara do t’i informojë të 
gjitha shtetet e përmendura në nenin 48, paragrafi 1, të Paktit: 

(a) Për rezervat e shprehura, komunikimet dhe njoftimet në përputhje me nenin 2 
të këtij Protokolli;  

(b) Për deklaratat e dhëna në përputhje me nenet 4 ose 5 të këtij Protokolli;  
(c) Për nënshkrimet, ratifikimet dhe aderimet në përputhje me nenin 7 të këtij 

Protokolli;  
(d) Për datën kur ky Protokoll do të hyjë në fuqi në përputhje me nenin 8. 

 
Neni 11 

 
1. Ky Protokoll, tekstet e të cilit në gjuhët arabe, kineze, angleze, frënge, ruse dhe 

spanjolle janë njësoj autentike, do të depozitohet në arkivat e Kombeve të 
Bashkuara.  

2. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara do t’u dërgojë 
nga një kopje të vërtetuar të këtij Protokolli të gjitha shteteve të përmendura në 
nenin 48 të Paktit. 
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4. Konventa Kornizë për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare 
 

KONVENTA KORNIZË PËR MBROJTJEN E PAKICAVE KOMBËTARE 
 
Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës dhe shtetet e tjera, nënshkruese në këtë Konventë, 
 
Duke konsideruar se synimi i Këshillit të Evropës është arritja e një uniteti më të madh 
ndërmjet anëtarëve të tij, me qëllim që të rnbrojnë dhe realizojnë idealet e parimet, që 
përbëjnë trashëgiminë e tyre të përbashkët; 
 
Duke gjykuar se një prej metodave për arritjen e këtij qëllimi është ruajtja dhe realizimi 
i mëtejshëm i të drejtave të njeriut dhe lirive themelore; 
 
Duke dashur që të zbatojnë Deklaratën e Kryetarëve të Shteteve dhe Qeverive të 
Shteteve Anëtare të Këshillit të Evropës, miratuar në Vjenë, më 9 tetor 1993; 
 
Të angazhuar për të mbrojtur ekzistencën e pakicave kombëtare në territoret e tyre 
përkatëse; 
 
Duke pasur parasysh se ndryshimet në historinë e Evropës kanë treguar se rnbrojtja e 
pakicave kombëtare paraqet rëndësi për stabilitetin, sigurimin demokratik dhe paqen në 
këtë kontinent; 
 
Duke konsideruar se një shoqëri pluraliste dhe e vërtetë demokratike duhet që jo vetëm 
të respektojë identitetin etnik, kulturor, gjuhësor dhe fetar të çdo personi që i përket një 
pakice kombëtare, por gjithashtu edhe të krijojë kushtet e nevojshme që iu japin 
mundësi atyre për të shprehur, ruajtur dhe-zhvilluar këtë identitet; 
 
Duke pasur parasysh se krijimi i një klime të tolerancës dhe dialogut është e nevojshme 
që t'i mundësojë shumëllojshmërisë kulturore që të jetë një burim e faktor i pasurimit të 
çdo shoqërie, dhe jo i ndarjes; 
 
Duke konsideruar se ndërtimi i një Evrope tolerante dhe të begatuar nuk varet vetëm në 
bashkëpunimin ndërmjet shteteve, por kërkon gjithashtu edhe bashkëpunimin 
ndërkufitar ndërmjet autoriteteve lokale dhe rajonale, pa cenuar kushtetutën dhe 
integritetin territorial të çdo shteti; 
 
Duke pasur parasysh Konventën për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive 
Themelore, dhe Protokollet e saj; 
 
Duke iu referuar angazhimeve mbi mbrojtjen e pakicave kombëtare në konventat dhe 
deklaratat e Kombeve të Bashkuara, dhe ne dokumentet e Konferencës mbi Sigurimin 
dhe Bashkëpunimin në Evropë, veçanërisht Dokumentin e Kopenhagenit, më 29 
qershor 1990; 
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Të angazhuar për të përcaktuar parimet që duhen respektuar dhe detyrimet që burojnë 
prej tyre, me qëllim që të sigurojnë, në shtetet anëtare dhe shtetet të tjera që mund të 
bëhen palë në këtë instrument, mbrojtjen efektive të pakicave kombëtare dhe të të 
drejtave e lirive të personave që iu përkasin këtyre pakicave, në kuadrin e shtetit ligjor, 
respektimit të integritetit territorial dhe sovranitetit kombëtar të shteteve; 
 
Të vendosur për të zbatuar parimet e parashtruara në këtë Konventë kuadër nëpërmjet 
legjislacionit kombëtar dhe politikave qeveritare të përshtatshme, 
 
Bien dakord si vijon: 
 

Pjesa I 
 

Neni 1 
 
Mbrojtja e pakicave kombëtare dhe e të drejtave e lirive të personave që iu përkasin 
këtyre pakicave formojnë një pjesë përbërëse të mbrojtjes ndërkombëtare të të drejtave 
të njeriut, dhe si të tilla përfshihen në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar.  
 

Neni 2 
 
Dispozitat e kësaj Konvente kuadër do të zbatohen në mirëbesim, në frymën e 
mirëkuptimit dhe tolerancës, dhe në përputhje me parimet e fqinjësisë së mirë, 
marrëdhënieve miqësore dhe bashkëpunimit ndërmjet shteteve.  
 

Neni 3 
 
1. Çdo person që i përket një pakice kombëtare do të ketë të drejtën që të zgjedhë 

lirisht për t'u trajtuar apo jo si i tillë, dhe nuk do të ketë asnjë disavantazh nga kjo 
zgjedhje apo nga ushtrimi i të drejtave që lidhen me këtë zgjedhje.  

2. Personat që u përkasin pakicave kombëtare mund të ushtrojnë të drejtat dhe të 
gëzojnë liritë që burojnë prej parimeve të parashikuara në këtë Konventë kuadër 
në mënyrë individuale si dhe në bashkësi me të tjerët.  

 
 

Pjesa II 
 

Neni 4 
 
1. Palët angazhohen t'iu garantojnë personave që iu përkasin pakicave kombëtare të 

drejtën e barazisë para ligjit dhe të mbrojtjes së barabartë nga ligji. Lidhur me 
këtë, do të ndalohet çdo diskriminim bazuar në përkatësinë në një pakicë 
kombëtare.  

2. Palët angazhohen që të miratojnë, kurdoherë që është e nevojshme, masa të 
përshtatshme me qëllim që të nxisin, në të gjitha sferat e jetës ekonomike, 
shoqërore, politike dhe kulturore, barazi të plotë dhe efektive ndërmjet personave 
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që i përkasin një pakice kombëtare dhe atyre që i përkasin shumicës. Lidhur me 
këtë, ata do të marrin parasysh në mënyrën e duhur kushtet e veçanta të personave 
që u përkasin pakicave kombëtare.  

3. Masat e miratuara në përputhje me paragrafin 2 nuk do të konsiderohen se janë një 
akt diskriminimi.  

 
Neni 5 

 
1. Palët angazhohen të nxisin kushtet e nevojshme për personat që iu përkasin 

pakicave kombëtare për të ruajtur dhe zhvilluar kulturën e tyre, dhe për të ruajtur 
elementet themelore të këtij identiteti, konkretisht besimin fetar, gjuhën, traditat 
dhe trashëgiminë kulturore.  

2. Pa cenuar masat e marra për realizimin e politikës së tyre të integrimit të 
përgjithshëm, Palët nuk do të ndërmarrin politika apo praktika që synojnë në 
asimilimin e personave që iu përkasin pakicave kombëtare kundër vullnetit të tyre 
dhe do të mbrojnë këta persona nga çdo akt që synon një asimilim i tillë.  

 
Neni 6 

 
1. Palët do të inkurajojnë një frymë tolerance dhe dialogun ndërkulturor dhe do të 

marrin masa efektive për të nxitur respektin e ndërsjellë, mirëkuptimin dhe 
bashkëpunimin ndërmjet të gjithë personave që jetojnë në territorin e tyre pa 
dallim për sa i përket identitetit etnik, kulturor, gjuhësor apo fetar të këtyre 
personave veçanërisht në fushën e arsimit, kulturës dhe shtypit.  

2. Palët angazhohen të marrin masa të përshtatshme të mbrojnë personat që mund t’i 
nënshtrohen kërcënimeve apo akteve të diskriminimit, armiqësisë apo dhunës, si 
pasojë e identitetit të tyre etnik, kulturor gjuhësor apo fetar.  

 
Neni 7 

 
Palët do të sigurojnë respektimin e së drejtës së çdo personi që i përket një pakice 
kombëtare për lirinë e grumbullimeve paqësore, lirinë e organizimit, lirinë e shprehjes 
dhe lirinë e mendimit, ndërgjegjes dhe besimit fetar.  
 

Neni 8 
 
Palët angazhohen të pranojnë se çdo person që i përket një pakice kombëtare ka të 
drejtën të manifestojë fenë apo besimin e tij/saj dhe të krijojë institucionet, organizatat 
dhe shoqatat fetare.  
 

Neni 9 
 
1. Palët angazhohen të pranojnë se e drejta e lirisë së shprehjes së çdo personi që i 

përket një pakice kombëtare përfshin lirinë për të pasur mendime, dhe për të marrë 
dhe shpërndarë informacion e ide në gjuhën e pakicës, pa ndërhyrjen e autoriteteve 
publike dhe pavarësisht nga kufijtë. Palët do të sigurojnë, brenda kuadrit të 
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sistemeve të tyre ligjore, që personat qe i përkasin një pakice kombëtare nuk 
diskriminohen lidhur me raportet e tyre me shtypin.  

2. Paragrafi 1 nuk do të ndalojë Palët që të kërkojnë, pa diskriminim dhe mbi bazën e 
kritereve objektive, licensimin e radiopërhapjes dhe televizionit, apo ndërmarrjeve 
të kinemasë.  

3. Palët nuk do të pengojnë krijimin dhe përdorimin e shtypit të shkruar nga personat 
që i përkasin pakicave kombëtare. Në kuadrin ligjor të sistemit të përhapjes së 
radios dhe televizionit, ata do të sigurojnë, për aq sa është e mundur, dhe duke 
pasur parasysh dispozitat e paragrafit 1, që personat që i përkasin pakicave 
kombëtare t'iu jepen mundësi për të pasur dhe përdorur shtypin e tyre.  

4. Në kuadrin e sistemit të tyre ligjor, Palët do të miratojnë masa të përshtatshme për 
të lehtësuar kontaktet me shtypin për personat që i përkasin pakicave kombëtare 
dhe për të nxitur tolerancën dhe lejuar shumëllojshmërinë kulturore.  

 
Neni 10 

 
1. Palët angazhohen të njohin që çdo person që i përket një pakice kombëtare ka të 

drejtën të përdorë lirisht dhe pa ndërhyrje gjuhën e tij/saj të pakicës, në mënyrë 
personale dhe publike, me gojë dhe me shkrim.  

2. Në zonat ku personat që i përkasin pakicave kombëtare banojnë tradicionalisht apo 
në numër thelbësor, në qoftë se këta persona parashtrojnë kërkesë, dhe kur ajo i 
përgjigjet një nevoje reale, Palët do të përpiqen të sigurojnë, për aq sa është e 
mundur, kushtet që mund të bëjnë të mundur përdorimin e gjuhës së pakicës në 
marrëdhëniet ndërmjet këtyre personave dhe autoriteteve administrative.  

3. Palët angazhohen të garantojnë të drejtën e çdo personi që i përket një pakice 
kombëtare për t'u informuar menjëherë, në një gjuhë që ai/ajo e kupton, mbi arsyet 
e arrestimit të tij/saj, dhe për natyrën dhe shkakun e çdo akuze kundër tij/saj, dhe 
për të mbrojtur veten e tij/saj në këtë gjuhë, dhe në se është e nevojshme me 
ndihmën pa pagese të një përkthyesi.  

 
Neni 11 

 
1. Palët angazhohen të njohin se çdo person që i përket pakicave kombëtare ka të 

drejtën të përdorë mbiemrin (prejardhjen) dhe emrat e parë në gjuhën e pakicës 
dhe të drejtën për njohjen e tyre zyrtarisht, në përputhje me procedurat e 
parashikuara në sistemin e tyre ligjor.  

2. Palët angazhohen të njohin se çdo person që i përket një pakice kombëtare ka të 
drejtën të shfaqë në gjuhën e tij/saj të pakicës shenja, mbishkrime dhe 
informacione të tjera të një natyre personale në mënyrë të dukshme për publikun.  

3. Në zonat e banuara tradicionalisht nga një numër thelbësor i personave të pakicave 
kombëtare, Palët do të përpiqen, në kuadrin e sistemit të tyre ligjor, përfshirë kur 
është e përshtatshme, marrëveshje me shtetet e tjera, dhe duke marrë parasysh 
kushtet e tyre të veçanta, të vendosin emrat tradicionalë vendas, emrat e rrugëve 
dhe tregues të tjerë topografikë për publikun edhe në gjuhën e pakicës, kur ka një 
kërkesë të mjaftueshme për këta tregues.  
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Neni 12 
 
1. Palët, kur është e përshtatshme, do të marrin masa në fushën e arsimit dhe 

studimeve për të nxitur njohjen e kulturës, historisë, gjuhës dhe besimit fetar të 
pakicave kombëtare të tyre dhe të shumicës.  

2. Në këtë kuadër, Palët do të sigurojnë ndër të tjera mundësi të përshtatshme për 
kualifikimin e mësuesve dhe pajisjen me tekste shkollore, dhe të lehtësojnë 
kontaktet ndërmjet studentëve dhe mësuesve të komuniteteve të ndryshme.  

3. Palët angazhohen të nxisin mundësi të barabarta për ndjekjen e arsimit në të gjitha 
nivelet për personat që i përkasin pakicave kombëtare.  

 
Neni 13 

 
1. Në kuadrin e sistemeve të tyre arsimore, Palët do të njohin se personat që i 

përkasin një pakice kombëtare kanë të drejtë të ndërtojnë dhe drejtojnë 
institucionet e tyre arsimore dhe kualifikuese private.  

2. Ushtrimi i kësaj të drejte nuk do të sjellë ndonjë detyrim financiar për Palët.  
 

Neni 14 
 
1. Palët angazhohen të njohin se çdo person që i përket një pakice kombëtare ka të 

drejtën të mësojë gjuhën e tij/saj të pakicës.  
2. Në zonat ku personat që i përkasin pakicave kombëtare banojnë tradicionalisht apo 

në numër thelbësor, në se ka një kërkesë të mjaftueshme, Palët do të përpiqen të 
sigurojnë, për aq sa është e mundur, dhe në kuadrin e sistemeve të tyre arsimore, 
që personat që i përkasin këtyre pakicave të kenë mundësi të përshtatshme për të 
mësuar gjuhën e pakicës apo për të marrë mësime në këtë gjuhë.  

3. Paragrafi 2 i këtij neni do të zbatohet pa cenuar mësimin e gjuhës zyrtare apo 
mësimin në këtë gjuhë.  

 
Neni 15 

 
Palët do të krijojnë kushtet e nevojshme për pjesëmarrjen aktive të personave që i 
përkasin pakicave kombëtare në jetën kulturore, shoqërore dhe ekonomike dhe në 
çështjet publike, veçanërisht për ato që ndikojnë mbi ta.  
 

Neni 16 
 
Palët nuk do të ndërmarrin masa që ndryshojnë përbërjen e popullsisë në zonat e 
banuara nga personat që u përkasin pakicave kombëtare dhe synojnë në kufizimin e të 
drejtave e lirive që burojnë nga parimet e parashikuara në këtë Konventë kuadër.  
 

Neni 17 
 
1. Palët angazhohen të mos ndërhyjnë në të drejtën e personave që i përkasin 

pakicave kombëtare për të vendosur dhe mbajtur kontakte të lira dhe paqësore 
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përgjatë kufijve me personat që banojnë ligjërisht në shtete të tjera, veçanërisht me 
ata me të cilat kanë një identitet etnik, kulturor, gjuhësor apo fetar, apo një 
trashëgimi të përbashkët kulturore.  

2. Palët angazhohen të mos ndërhyjnë në të drejtën e personave që i përkasin 
pakicave kombëtare për të marrë pjesë në aktivitetet e organizatave jo-qeveritare, 
në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.  

 
Neni 18 

 
1. Palët do të përpiqen të përfundojnë, kur është e nevojshme, marrëveshje dypalëshe 

dhe shumëpalëshe me shtetet e tjera, veçanërisht me shtetet fqinje, për të siguruar 
mbrojtjen e personave që i përkasin pakicave kombëtare përkatëse.  

2. Kur është me vend, Palët do të marrin masa për të inkurajuar bashkëpunimin ndër-
kufitar.  

 
Neni 19 

 
Palët angazhohen të respektojnë dhe zbatojnë parimet e parashikuara në këtë Konventë 
kuadër, duke bërë, kur është e nevojshme, vetëm ato kufizime apo shmangie që jane 
parashikuar në instrumentet juridike ndërkombëtare, veçanërisht në Konventën për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, në masën që ato janë të 
përshtatshme për të drejtat dhe liritë që burojnë nga këto parime.  
 
 

Pjesa III 
 

Neni 20 
 
Në ushtrimin e të drejtave dhe lirive që burojnë nga parimet e parashikuara në këtë 
Konventë kuadër, çdo person që i përket një pakice kombëtare do të respektojë 
legjislacionin kombëtar dhe të drejtat e të tjerëve, veçanërisht atyre të personave që i 
përkasin shumicës apo pakicave të tjera kombëtare.  
 

Neni 21 
 
Asgjë në këtë Konventë kuadër nuk do të interpretohet se nënkupton ndonjë të drejtë 
për t'u angazhuar në aktivitete apo për të kryer ndonjë veprim kundër parimeve 
themelore të së drejtës ndërkombëtare, dhe veçanërisht barazisë sovrane, integritetit 
territorial dhe pavarësisë politike të shteteve. 
 

Neni 22 
 
Asgjë në këtë Konventë kuadër nuk do të kuptohet se kufizon apo shmang ndonjë prej 
të drejtave të njeriut dhe lirive themelore që mund të sigurohen sipas ligjeve të ndonjë 
Pale Kontraktuese, apo sipas ndonjë marrëveshje tjetër ku ajo është Palë.  
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Neni 23 
 
Të drejtat dhe liritë që burojnë nga parimet e parashikuara në këtë Konventë kuadër, në 
masën që ato janë objekt i një dispozite përgjegjëse në Konventën për Mbrojtjen e të 
Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore apo në Protokollet e saj, do të kuptohen në 
një mënyrë që vjen në përputhje me dispozitat e kësaj të fundit.  
 
 

Pjesa IV 
 

Neni 24 
 
1. Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës do të mbikëqyrë zbatimin e kësaj 

Konvente kuadër nga Palët Kontraktuese.  
2. Palët që nuk janë anëtare të Këshillit të Evropës do të marrin pjesë në mekanizmin 

zbatues, sipas procedurave që do të përcaktohen.  
 

Neni 25 
 
1. Brenda një periudhe 1 vjeçare pas hyrjes në fuqi të kësaj Konvente kuadër lidhur 

me një Palë Kontraktuese, kjo e fundit do t'i transmetojë Sekretarit të Përgjithshëm 
të Këshillit të Evropës informacion të plotë mbi masat legjislative dhe të tjera, të 
marra për zbatimin e parimeve të parashtruara në këtë Konventë kuadër.  

2. Për periudhën më pas, secila Palë do t'i transmetojë Sekretarit të Përgjithshëm, në 
një mënyrë periodike dhe kurdoherë që kërkon Komiteti i Ministrave, çdo 
informacion shtesë përkatës lidhur me zbatimin e kësaj Konventë kuadër.  

3. Sekretari i Përgjithshëm do t'i parashtrojë Komitetit të Ministrave informacionin e 
transmetuar sipas kushteve të këtij Neni.  

 
Neni 26 

 
1. Në vlerësimin e përshtatshmërisë së masave të marra nga Palët për të zbatuar 

parimet e parashtruara në këtë Konventë kuadër, Komiteti i Ministrave do të 
ndihmohet nga një komitet këshillimor, anëtarët e të cilit do të kenë një kualifikim 
të njohur në fushën e mbrojtjes së pakicave kombëtare.  

2. Përbërja e këtij komiteti këshillimor dhe procedurat e tij do të përcaktohen nga 
Komiteti i Ministrave brenda një periudhe 1 vjeçare pas hyrjes në fuqi të kësaj 
Konvente kuadër.  

 
 

Pjesa V 
 

Neni 27 
 
Kjo Konventë kuadër do të hapet për nënshkrim nga shtetet anëtare të Këshillit të 
Evropës. Deri në datën kur Konventa hyn në fuqi, ajo do të jetë e hapur gjithashtu për 
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nënshkrim edhe nga ndonjë shtet tjetër i ftuar nga Komiteti i Ministrave. Ajo i 
nënshtrohet ratifikimit, pranimit apo miratimit. Instrumentet e ratifikimit, pranimit apo 
miratimit do të depozitohen tek Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës.  
 

Neni 28 
 
1. Kjo Konventë kuadër do të hyjë në fuqi në ditën e parë të muajit pasues pas 

periudhës 3-mujore pas datës në të cilën 12 shtete anëtare të Këshillit të Evropës 
kanë shprehur pëlqimin e tyre për të pranuar si të detyrueshme Konventën, në 
përputhje me dispozitat e Nenit 27.  

2. Lidhur me secilin shtet anëtar, i cili shpreh më pas pëlqimin e tij për të pranuar si 
të detyrueshme atë, Konventa kuadër do të hyjë në fuqi në ditën e parë të muajit 
pasues pas periudhës 3-mujore pas datës së depozitimit të instrumentit të 
ratifikimit, pranimit apo miratimit.  

 
Neni 29 

 
1. Pas hyrjes në fuqi të kësaj Konvente kuadër dhe pas konsultimit të Shteteve 

Kontraktuese, Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës mund të ftojë për të 
aderuar në Konventë, nëpërmjet një vendimi të marrë me shumicën e parashikuar 
në Nenin 20. d të Statutit të Këshillit të Evropës, çdo shtet jo-anëtar të Këshillit të 
Evropës, që i ftuar të nënshkruajë në përputhje me dispozitat e Nenit 27, nuk e ka 
bërë këtë akoma, dhe çdo shtet tjetër jo-anëtar.  

2. Lidhur me ndonjë shtet aderues, i cili shpreh më pas pëlqimin e tij për të pranuar si 
të detyrueshme atë, Konventa kuadër do të hyjë në fuqi në ditën e parë të muajit 
pasues pas periudhës 3-mujore pas datës së depozitimit të instrumentit të 
ratifikimit, pranimit apo miratimit.  

 
Neni 30 

 
1. Secili shtet mund të përcaktojë, në kohën e nënshkrimit, apo kur depoziton 

instrumentin e tij të ratifikimit, pranimit, miratimit apo aderimit, territorin apo 
territoret për të cilat ai është përgjegjës në marrëdhëniet ndërkombëtare ku do të 
zbatohet kjo Konventë kuadër.  

2. Secili shtet mund të zgjerojë, në një kohë të mëvonshme, me anë të një deklarate 
drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës, zbatimin e kësaj 
Konvente kuadër në çdo territor tjetër të përcaktuar në deklaratë. Lidhur me këto 
territore, Konventa kuadër do të hyjë në fuqi në ditën e parë të muajit pasues pas 
përfundimit të periudhës 3-mujore pas datës së marrjes së një deklaratë të tillë nga 
Sekretari i Përgjithshëm.  

3. Çdo deklaratë e bërë sipas dy paragrafëve të mësipërm mund të tërhiqet, lidhur me 
çdo territor të përcaktuar në këtë deklaratë, me anë të një njoftimi drejtuar 
Sekretarit të përgjithshëm. Tërheqja do të hyjë në fuqi në ditën e parë të muajit 
pasues pas përfundimit të periudhës 3-mujore pas datës së marrjes të një njoftimi 
të tillë nga Sekretari i Përgjithshëm.  

 



Lista I - Marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare drejtpërdrejt të zbatueshme në... 

 76 

Neni 31 
 
1. Secila Palë mund të denoncojë në çdo moment këtë Konventë kuadër nëpërmjet 

një njoftimi drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës.  
2. Ky denoncim do të hyjë në fuqi në ditën e parë të muajit pasues pas përfundimit të 

një periudhe 6-mujore pas datës së marrjes së njoftimit nga Sekretari i 
Përgjithshëm.  

 
Neni 32 

 
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës do të njoftojë shtetet anëtare të Këshillit, 
shtetet e tjera nënshkruese dhe çdo shtet që ka aderuar në këtë Konventë kuadër, për: 

(a) çdo nënshkrim;  
(b) depozitimin e secilit instrument të ratifikimit, pranimit, miratimit apo 

aderimit;  
(c) secilën datë të hyrjes në fuqi të kësaj Konvente kuadër në përputhje me 

Nenet,28, 29 dhe 30;  
(d) secilin veprim, njoftim apo komunikim tjetër lidhur me këtë Konventë 

kuadër.  
 
Në prani të nënshkruesve, të autorizuar në mënyrën e duhur, kanë nënshkruar këtë 
Konventë kuadër.  
Bërë në ...ditën e..., në gjuhën angleze dhe franceze, duke pasur të dy tekstet të njëjtën 
vlerë, në një kopje të vetme, e cila do të depozitohet në arkivat e Këshillit të Evropës. 
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës do t'i transmetojë kopjet e vërtetuara 
secilit shtet anëtar të Këshillit të Evropës dhe secilit shtet të ftuar për të nënshkruar apo 
aderuar në këtë Konventë kuadër.  
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5. Konventa Ndërkombëtare për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit 
Racial 
 

KONVENTA NDËRKOMBËTARE PËR ELIMINIMIN E TË GJITHA 
FORMAVE TË DISKRIMINIMIT RACIAL 

 
Miratuar dhe hapur për nënshkrim e ratifikim nga Asambleja e Përgjithshme me 

Rezolutёn e saj 2106 A (XX) të datës 21 dhjetor 1965 
 
HYRË NË FUQI: mё 4 janar 1969, 
nё pёrputhje me nenin 19 
 
Shtetet palë tё kёsaj Konvente, 
 
Duke marrë parasysh se Karta e Kombeve të Bashkuara mbёshtetet në parimet e 
dinjitetit dhe të barazisë sё të gjithё njerëzve, dhe se të gjitha shtetet anёtare janё zotuar 
të veprojnё, si bashkёrisht ashtu edhe ndaras, në bashkëpunim me Organizatën, pёr tё 
realizuar një nga objektivat e Kombeve të Bashkuara, qё ёshtё pikërisht nxitja dhe 
inkurajimi i respektimit universal dhe real i të drejtave dhe të lirive themelore tё njeriut 
për të gjithë, pa dallim race, seksi, gjuhe ose feje, 
 
Duke marrë parasysh se Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut shpall se të gjithё 
njerëzit lindin të lirё dhe të barabartё në dinjitet e në të drejta dhe se secili mund të 
gëzojë të gjitha të drejtat dhe liritë që pёrmenden aty, pa asnjё dallim, sidomos lidhur 
me racёn, ngjyrёn ose prejardhjen kombëtare, 
 
Duke marrё parasysh se tё gjithë njerëzit janё të barabartё pёrpara ligjit dhe se kanë të 
drejtë të mbrohen në mёnyrё të barabartё nga ligji kundër çdo diskriminimi si dhe 
kundër çdo nxitjeje për diskriminim, 
 
Duke marrë parasysh se Kombet e Bashkuara kanë dёnuar kolonializmin dhe të gjitha 
praktikat e segregacionit dhe të diskriminimit që e shoqёrojnё atё, në çdo formё dhe në 
çdo vend që mund të ekzistojnë, dhe se Deklarata për Dhёnien e Pavarësisë Vendeve 
dhe Popujve Kolonialё e datёs 14 dhjetor 1960 (Rezoluta 1514 (XV) e Asamblesë sё 
Përgjithshme), kanë theksuar dhe shpallur solemnisht domosdoshmërinë për t'i dhёnё 
fund atij sa mё parë dhe pa kushte, 
 
Duke marrë parasysh se Deklarata e Kombeve të Bashkuara për Eliminimin e të Gjitha 
Formave të Diskriminimit Racial, e datёs 20 nёntor 1963 (Rezoluta 1904 (XVII) e 
Asamblesë sё Përgjithshme), thekson solemnisht domosdoshmërinë e zhdukjes sa mё 
tё shpejtё të tё gjitha formave dhe shfaqjeve tё diskriminimit racial në të gjitha rajonet 
e botёs si dhe të sigurimit kёsisoj tё mirëkuptimit dhe respektimit tё dinjitetit të njeriut, 
 
Të bindur se çdo doktrinё epërsie e bazuar nё diferencimin midis racave është 
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shkencërisht e gabuar, moralisht e dëmshme, shoqёrisht e padrejtë dhe e rrezikshme 
nga pikёpamja shoqërore, dhe se nuk ekziston kurrfarë justifikimi pёr diskriminimin 
racial, askund, as në teori e as në praktikë,  
 
Duke ritheksuar se diskriminimi midis njerёzve për arsye race, ngjyre ose prejardhjeje 
etnike është pengesë për marrёdhёniet miqёsore e paqedashёse midis kombeve dhe 
mund tё prish paqen dhe sigurinë midis popujve, si dhe bashkёjetesën e harmonishme 
midis personave të një shteti, 
 
Të bindur se ekzistenca e barrierave raciste është e papajtueshme me idealet e çdo 
shoqërie njerëzore, 
 
Të alarmuar nga shfaqjet e diskriminimit racial që ekzistojnë ende në disa rajone të 
botёs, si dhe nga politika qeveritare e bazuar në epërsinë ose urrejtjen raciale, sikurse 
është politika e aparteidit, e segregacionit ose e ndarjes, 
 
Të vendosur për të marrë të gjitha masat e nevojshme për zhdukjen e shpejtё të të gjitha 
formave dhe të të gjitha shfaqjeve të diskriminimit racial e për të parandaluar dhe 
luftuar doktrinat e praktikat raciste pёr tё ndihmuar mirëkuptimin midis racave dhe 
ndёrtimin e njё bashkёsie ndërkombëtare tё çliruar nga të gjitha format e segregacionit 
dhe tё diskriminimit racial, 
 
Duke pasur parasysh Konventën pёr Diskriminimin në Fushёn e Punёsimit dhe të 
Profesionit të cilën Organizata Ndërkombëtare e Punёs e miratoi nё vitin 1958 si dhe 
Konventën për Luftёn Kundër Diskriminimit në Fushёn e Arsimit të cilёn Organizata e 
Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencё dhe Kulturё e miratoi nё vitin 1960, 
 
Duke dёshiruar qё t’i zbatojnё parimet e shpallura në Deklaratën e Kombeve të 
Bashkuara si dhe të sigurojnё marrjen mundёsisht sa mё shpejtё tё masave që të jetё e 
mundur marrjen e masave praktike për këtë qëllim, 
 
U morën vesh për sa vijon:  
 

PJESA E PARË 
 

Neni 1 
 
1. Shprehja “diskriminim racial”, në këtë Konventё, nёnkupton çdo dallim, 

pёrjashtim, kufizim, ose preferencё që bazohet në racёn, ngjyrёn, prejardhjen ose 
origjinёn kombëtare e etnike, që ka për qëllim apo për efekt të shkatёrrojё ose të 
komprometojё njohjen, gëzimin ose ushtrimin, në kushte barazie, të të drejtave 
dhe të lirive themelore tё njeriut në fushat politike, ekonomike, shoqërore dhe 
kulturore ose në çdo fushё tjetër të jetёs publike.  

2. Kjo Konventё vlen pёr me dallimet, kufizimet, pёrjashtimet ose preferencat e bёra 
nga një shtet palë i Konventës kur është fjala për shtetasit e vet dhe për ata tё cilёt 
janё shtetas të tij.  



Lista I - Marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare drejtpërdrejt të zbatueshme në... 

 79 

3. Asnjё dispozitë e kёsaj Konvente nuk mund të interpretohet se cenon në çfarёdo 
mёnyre dispozitat ligjore të shteteve palë lidhur me shtetёsinё, qytetarinё, apo 
natyralizimin, me kusht që kёto dispozita të mos jenё diskriminuese kundrejt 
ndonjë kombёsie të veçantë.  

4. Masat e veçanta që merren me të vetmin qëllim që të sigurojnё pёrparimin adekuat 
tё njё numri tё konsiderueshёm tё grupeve racore, etnike ose të individёve që kanë 
nevojё për mbrojtjen e nevojshme për të garantuar gëzimin dhe ushtrimin e të 
drejtave dhe të lirive themelore tё njeriut, në kushte barazie, nuk konsiderohen si 
masa diskriminimi racial, me kusht që kёto masa të mos kenё për pasojё ruajtjen e 
të drejtave të veçanta për grupe racore të ndryshme dhe të mos mbeten në fuqi pasi 
të jenё arritur objektivat për tё cilat janё marrё.  

 
Neni 2 

 
1. Shtetet palë dёnojnё diskriminimin racial dhe zotohen të ndjekin me të gjitha 

mjetet e pёrshtatshme dhe pa vonesë, një politikё të zhdukjes sё çdo forme të 
diskriminimit racial dhe tё ndihmojnё mirёkuptimin midis të gjitha racave. Për 
këtë qëllim: 
(a) Çdo shtet palë zotohet se nuk do tё kryejё asnjё veprim apo praktikë të 

diskriminimit racial kundër personave, grupeve personash apo institucionesh 
dhe se do tё sigurojё që të gjitha autoritetet publike dhe institucionet publike, 
kombëtare dhe lokale, t'i përmbahen këtij detyrimi;  

(b) Çdo shtet palë zotohet se nuk do tё inkurajojё, mbrojё apo mbёshtesë 
diskriminimin racial që zbatohet nga çfarëdo personi apo organizate;  

(c) Çdo shtet palë duhet të marrë masa efektive për të rishikuar politikёn 
qeveritare, kombëtare ose lokale, si dhe për të ndryshuar, shfuqizuar ose 
anuluar çdo ligj dhe çdo dispozitë që kanë për qёllim krijimin e diskriminimit 
racial apo pёrjetёsimin e tij atje ku ekziston; 

(d) Çdo shtet palë duhet qё, me të gjitha mjetet e pёrshtatshme, duke pёrfshirё, 
kur e kërkojnë rrethanat, edhe legjislacionin, të ndalojё diskriminimin racial 
që zbatohet nga çfarёdo personi, grupi personash apo organizate dhe t’i japë 
fund atij; 

(e) Çdo shtet palë zotohet se do të përkrahë, në rast nevoje, organizatat dhe 
lёvizjet integracioniste shumёracore, dhe mjetet e tjera për t’i zhdukur 
barierat midis racave, dhe pёr tё shkurajuar çdo gjё që synon forcimin e 
pёrçarjes raciale.  

2. Shtetet palë, po qe se e kërkojnë rrethanat, do tё marrin masa tё posaçme dhe 
konkrete në fushёn sociale, ekonomike, kulturore dhe nё fusha tё tjera, për të 
siguruar zhvillimin dhe mbrojtjen adekuate tё disa grupeve racore apo individёve 
që bëjnë pjesë në kёto grupe me qëllim që t'u garantojnё atyre gёzimin e plotё dhe 
tё barabartё të të drejtave dhe të lirive themelore tё njeriut. Kёto masa kurrsesi nuk 
duhet tё kenё për pasojё ruajtjen e të drejtave të pabarabarta apo tё veçanta për 
grupet e ndryshme racore pasi të jenё arritur objektivat që ato i kanë synuar.  
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Neni 3 
 
Shtetet palë dёnojnё veçanёrisht segregacionin racial dhe aparteidin dhe zotohen të 
parandalojnё, të ndalojnё dhe të zhdukin tё gjitha praktikat e kёsaj natyre në territoret e 
juridiksionit të tyre.  
 

Neni 4 
 
Shtetet palë dёnojnё çdo propagandё dhe tё gjitha organizatat të bazuara nё idetё ose 
teoritё e epërsisë sё një race apo të një grupi personash të një ngjyre apo origjine etnike 
të caktuar, ose të cilat pёrpiqen tё justifikojnё atё e të ndihmojnё çdo formё të urrejtjes 
e të diskriminimit racial; ato zotohen të marrin masa tё menjëhershme dhe pozitive për 
të zhdukur çdo nxitje për një diskriminim të tillë ose akt diskriminues dhe për këtë 
qëllim, duke mbajtur parasysh, si duhet, parimet e shprehura në Deklaratën Universale 
për të Drejtat e Njeriut dhe të drejtat e shpallura posaçёrisht në nenin 5 të kёsaj 
Konvente, ato zotohen konkretisht: 

(a) Të shpallin vepra të dёnueshme me ligj çdo pёrhapje të ideve të bazuara në 
epërsinë ose urrejtjen raciale, çdo nxitje për diskriminim racial, si dhe çdo akt 
dhune, ose provokim për kryerjen e akteve të kёsaj natyre kundër çdo race 
apo grupi personash të një ngjyre ose origjine tjetër etnike, si dhe ndihmёn e 
veprimtarive raciste, duke pёrfshirё kёtu edhe financimin e tyre;  

(b) Të shpallin të paligjshme dhe të ndalojnё organizatat si dhe veprimtaritё 
propagandistike të organizuara e çdo aktivitet tjetër propagandistik që 
ndihmon dhe nxit diskriminimin racial dhe pjesëmarrjen në kёto organizata 
dhe veprimtari të shpallin vepёr të dёnueshme me ligj;  

(c) Të mos lejojnё autoritetet publike ose institucionet publike, qofshin ato 
kombëtare ose lokale, që ndihmojnё diskriminimin racial apo ta nxisin atё. 

 
Neni 5 

 
Në pёrputhje me detyrimet themelore të parashtruara në nenin 2 të kёsaj Konvente, 
shtetet palë zotohen të ndalojnё dhe të eliminojnё diskriminimin racial në të gjitha 
format e tij dhe të garantojnё të drejtën e secilit për barazi pёrpara ligjit pa dallim race, 
ngjyre ose origjine etnike ose kombëtare, sidomos lidhur me gëzimin e këtyre tё 
drejtave: 

(a) E drejta e trajtimit të barabartё nga gjykatat ose nga çdo organ tjetёr që 
administron drejtësinë;  

(b) E drejta e sigurisë sё personit dhe e mbrojtjes sё tij nga shteti kundër dhunёs 
dhe keqtrajtimeve qoftë nga funksionarёt qeveritarё, qoftë nga ndonjё grup 
ose institucion i veçantё;  

(c) Të drejtat politike, sidomos tё drejtat e pjesëmarrjes në zgjedhje, e drejta e 
votimit apo e drejta pёr tё qenё kandidat, sipas sistemit të votimit të 
përgjithshëm dhe të barabartё, e pjesёmarrjes në qeveri si dhe në drejtimin e 
punёve shtetёrore, në të gjitha nivelet, dhe pёr tё pasur hyrje tё barabartё nё 
shёrbimet publike;  

(d) Të drejtat e tjera civile, sidomos:  
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(i) E drejta e lëvizjes sё lirё dhe e zgjedhjes sё vendbanimit në territorin e 
një shteti;  

(ii) E drejta e largimit nga çdo vend, duke pёrfshirё edhe vendin e vet, dhe 
e rikthimit në vendin e vet;  

(iii) E drejta e njё shtetёsie;  
(iv) E drejta e martesёs dhe e zgjedhjes sё bashkëshortit (bashkëshortes);  
(v) E drejta e çdo individi, qoftë i vetëm, qoftë në grup, për të pasur 

pronёn e vet;  
(vi) E drejta e trashëgimisë;  
(vii) E drejta e lirisë sё mendimit, ndёrgjegjes dhe besimit fetar;  
(viii) E drejta e lirisё sё mendimit dhe fjalёs;  
(ix) E drejta e lirisё sё mbledhjes dhe krijimit të organizatave paqёsore; 

(e) Të drejtat ekonomike, shoqërore e kulturore, sidomos: 
(i) E drejta e punёs, e zgjedhjes sё lirё të punёs, e gëzimit të kushteve të 

drejta dhe të kёnaqshme pune për mbrojtje kundër papunёsisë, pagё të 
barabartё, punё të barabartё, shpёrblim të drejtë dhe të kёnaqshёm;  

(ii) E drejta e krijimit tё sindikatave dhe e anёtarёsimit në to;  
(iii) E drejta e strehimit;  
(iv) E drejta e trajtimit shëndetësor, sigurimit shoqëror dhe shёrbimeve 

sociale:  
(v) E drejta e arsimit dhe pёrgatitjes profesionale;  
(vi) E drejta e pjesëmarrjes së barabartë në veprimtari kulturore;  

(f) E drejta e hyrjes në të gjitha lokalet dhe shёrbimet që janё në shfrytёzim të 
publikut, si mjetet e transportit, hotelet, restorantet, kafenetё, sallat e 
shfaqjeve dhe parqet.  

 
Neni 6 

 
Shtetet palë do t’i sigurojnё çdo personi që ndodhet nёn juridiksionin e tyre mbrojtje 
dhe mjete juridike efektive nёpёrmjet gjykatave kombёtare dhe institucioneve të tjera 
shtetёrore kundёr çdo veprimi të diskriminimit racial, i cili, në kundёrshtim me këtë 
Konventё, do të shkelte të drejtat dhe liritё themelore si dhe të drejtën e kёrkimit nga 
gjykatat e tilla dёmshpёrblim adekuat dhe satisfaksion për çdo dёm që do t'i shkaktohej 
si rezultata i një diskriminimi të tillë.  
 

Neni 7 
 
Shtetet palë zotohen të marrin masa të menjёhershme dhe efektive sidomos në fushat e 
arsimit, edukimit, kulturёs dhe informacionit për të luftuar kundër paragjykimeve që 
çojnё drejt diskriminimit racial dhe për të ndihmuar mirёkuptimin, tolerancёn dhe 
miqёsinё midis kombeve dhe grupeve racore ose etnike, si dhe për të propaganduar 
qëllimet dhe parimet e Kartёs sё Kombeve të Bashkuara, të Deklaratёs Universale për 
të Drejtat e Njeriut, të Deklaratës sё Kombeve të Bashkuara për Eliminimin e të gjitha 
Formave të Diskriminimit Racial dhe të kёsaj Konvente.  
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PJESA E DYTË 
 

Neni 8 
 
1. Krijohet një Komitet për Eliminimin e Diskriminimit Racial (në tekstin e mёtejmё: 

“Komiteti”) i pёrbёrё nga tetёmbёdhjetё ekspertë të njohur për moralin e tyre të 
lartё dhe për paanёsinё e tyre. Kёta ekspertё zgjidhen nga shtetet palë brenda 
shtetasve të tyre dhe marrin pjesë në mbledhje në cilёsi vetjake, duke pasur 
parasysh ndarjen gjeografike të drejtë dhe pёrfaqёsimin e formave të ndryshme të 
qytetёrimit, si dhe të sistemeve juridike kryesore.  

2. Anëtarët e Komitetit zgjidhen me vota të fshehta nga njё listё e kandidatёve të 
caktuar nga shtetet palë. Çdo shtet palë mund të caktojё një kandidat të zgjedhur 
midis shtetasve të vet.  

3. Zgjedhja e parë do të bёhet gjashtё muaj pas ditёs sё hyrjes sё kёsaj Konvente nё 
fuqi. Tё paktёn tre muaj para ditёs sё çdo zgjedheje, Sekretari i Përgjithshëm i 
Organizatës sё Kombeve të Bashkuara u dёrgon letёr shteteve palë nё tё cilёn i 
fton t’i paraqesin kandidatёt e tyre brenda një afati prej dy muajsh. Sekretari i 
Përgjithshëm pёrpilon një listё sipas rendit alfabetik me emrat e të gjithë 
kandidatёve të caktuar kёsisoj, duke pёrmendur shtetet palë që i kanë caktuar dhe 
ua komunikon shteteve palë.  

4. Anëtarët e Komitetit zgjidhen nё një mbledhjeje të shteteve palë, të cilën e thërret 
Sekretari i Përgjithshëm në Selinё e Organizatës sё Kombeve të Bashkuara. Në 
këtë mbledhje, ku kuorumi pёrbёhet nga dy të tretat e shteteve palë, anёtarё të 
Komitetit zgjidhen kandidatёt që fitojnё numrin mё të madh të votave si dhe 
shumicёn absolute të votave të pёrfaqёsuesve të shteteve palë të pranishёm dhe qё 
votojnё.  

5.  
(a) Anëtarët e Komitetit zgjidhen për katёr vite. Megjithatё, mandati i nёntё 

anëtarëve që janё zgjedhur nё zgjedhjet e para do të pёrfundojё pas dy vitesh. 
Kryetari i Komitetit do t’i caktojë me short emrat e këtyre nëntë anëtarëve 
menjёherё pas zgjedhjeve të para.  

(b) Për plotёsimin e vendeve tё lira të rastit shteti palë, eksperti i të cilit ka 
pushuar sё ushtruari funksionin e vet si anëtar i Komitetit, emёron një ekspert 
tjetër nga shtetasit e tij, me kusht që kёtё ta miratojё Komiteti.  

6. Shtetet palë i heqin shpenzimet e anёtarёve të Komitetit për kohёn kur ata kryejnë 
funksionet nё Komitet.  

 
Neni 9 

 
1. Shtetet palë zotohen t'i paraqesin Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës sё 

Kombeve të Bashkuara për shqyrtim nga Komiteti, një raport lidhur me masat e 
karakterit legjislativ, gjyqёsor, administrativ dhe me masat qё ato i kanë miratuar 
dhe që u japin efekt dispozitave të kёsaj Konvente: 
(a) Brenda një viti pas hyrjes sё Konventës nё fuqi për çdo shtet të interesuar për 

aq sa i pёrket këtij dhe 
(b) Pastaj në çdo dy vite dhe, kurdoherё, sa herё që Komiteti do ta kёrkojё një gjё 
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të tillë. Komiteti mund t'u kёrkojё informacione plotësuese shteteve palë.  
2. Komiteti i paraqet raport vjetor Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së 

Kombeve të Bashkuara, nëpërmjet Sekretarit të Përgjithshëm, lidhur me 
veprimtarinё e tij dhe mund të paraqesë sugjerime dhe rekomandime të bazuara nё 
analizёn e raporteve e të informacioneve që ka marrë nga shtetet palë. Kёto 
sugjerime dhe rekomandime të përgjithshme ia bёn të njohur Asamblesë sё 
Përgjithshme sё bashku me vёrejtjet e shteteve palë, nё qoftё se ekziston ndonjё.  

 
Neni 10 

 
1. Komiteti miraton rregulloren e tij të brendshme.  
2. Komiteti zgjedh byronё e vet për një kohё prej dy vitesh.  
3. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës sё Kombeve të Bashkuara siguron 

Sekretariatin e Komitetit.  
4. Komiteti i mban zakonisht mbledhjet e tij në Selinё e Organizatës sё Kombeve të 

Bashkuara.  
 

Neni 11 
 
1. Nëse një shtet palë konsideron se ndonjё shtet tjetër palë nuk i zbaton dispozitat e 

kёsaj Konvente, ai mund të tёrheqё vёmendjen e Komitetit për këtë çёshtje. 
Komiteti ia transmeton atёherё njoftimin shtetit palë të interesuar. Brenda tre 
muajve, shteti që merr njoftimin i parashtron Komitetit shpjegime ose deklaratë 
me shkrim duke sqaruar çёshtjen dhe, nё rastin konkret, tregon masat që mund të 
jenё marrë nga ky shtet për të rregulluar gjendjen.  

2. Nëse brenda gjashtё muajve, nga data e marrjes sё njoftimit origjinal nga shteti 
destinatar, gjendja nuk rregullohet nё mёnyrё tё kёnaqshme pёr tё dyja shtetet, 
nёpёrmjet bisedimeve dypalёshe ose nё çdo procedurё tjetër tё hapur pёr to, si 
njёri ashtu edhe shteti tjetër, ka të drejtë t'ia riparashtrojё çёshtjen Komitetit duke i 
dёrguar një njoftim Komitetit dhe shtetit tjetër të interesuar.  

3. Komiteti merret me çёshtjen që i parashtrohet sipas paragrafit 2 të këtij neni vetëm 
pasi të jetё siguruar që të gjitha mjetet e brendshme juridike të disponueshme janё 
pёrdorur ose konsumuar nё kёtё rast, në pёrputhje me parimet e sё drejtës 
ndërkombëtare të njohura pёrgjithёsisht. Ky nuk duhet tё jetё rregull nёse 
procedurat sipas mjetit juridik zgjaten tej afateve tё arsyeshme. 

4. Për çdo çёshtje që i paraqitet, Komiteti mund të kёrkojё nga shtetet palë të 
interesuara t'i japin çdo informacion tjetёr pёrkatёs.  

5. Kur Komiteti shqyrton një çёshtje, në pёrputhje me kёtё nen, shtetet palë të 
interesuara kanë të drejtë të caktojnё një pёrfaqësues pёr tё marrё pjesë në punimet 
e Komitetit pa të drejtë vote gjatё kohёs sa zgjasin diskutimet.  

 
Neni 12 

 
1.  

(a) Kur Komiteti t’i këtë marrë dhe shqyrtuar të gjitha informacionet që i 
vlerёson të nevojshme, kryetari cakton një Komision ad hoc të pajtimit (në 
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tekstin e mёtejmё: “Komisioni”), tё pёrbёrё prej 5 vetash, të cilёt mund të 
jenё ose jo anёtarё të Komitetit. Anëtarët e Komisionit caktohen me pёlqimin 
e njёzёshёm të palёve në mosmarrёveshje dhe shёrbimet e tij vullnetmira u 
vёhen nё dispozicion të shteteve të interesuara me qëllim që të arrihet një 
zgjidhje miqёsore e problemit pёrkatёs, bazuar në respektimin e kёsaj 
Konvente.  

(b) Në qoftё se shtetet palë në mosmarrёveshje nuk arrijnё të merren vesh brenda 
tre muajve për tёrё apo pёr një pjesë të pёrbёrjes sё Komisionit, anëtarët e 
Komisionit që nuk marrin pёlqimin e shteteve palë në mosmarrёveshje, 
zgjidhen me votim të fshehtё midis anёtarёve të Komitetit me shumicёn e dy 
të tretave të anёtarёve të Komitetit.  

2. Anëtarët e Komisionit marrin pjesë në mbledhje në cilёsi vetjake. Ata nuk duhet të 
jenё shtetas të njёrit prej shteteve palë në mosmarrёveshje e as të një shteti që nuk 
është palë e kësaj Konvente.  

3. Komisioni zgjedh kryetarin dhe harton rregulloren e vet të brendshme.  
4. Komisioni zhvillon punimet zakonisht në Selinё e Organizatës sё Kombeve të 

Bashkuara ose në çdo vend tjetër të pёrshtatshёm që e cakton Komisioni.  
5. Sekretariati i siguruar nё pёrputhje me nenin 10, paragrafi 3, të kёsaj Konvente, 

gjithashtu ndihmon Komisionin me shёrbimet e veta sa herё që ndonjё 
mosmarrёveshje midis shteteve palë bёhet shkak për formimin e Komisionit.  

6. Të gjitha shpenzimet e anёtarёve të Komisionit ndahen nё mёnyrё tё barabartё 
midis shteteve palë në mosmarrёveshje, nё pёrputhje me preventivin e siguruar 
nga Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës sё Kombeve të Bashkuara.  

7. Sekretari i Përgjithshëm është i autorizuar, po të jetё nevoja, që anёtarёve të 
Komisionit t'u paguajë shpenzimet para se shtetet palë në mosmarrёveshje t'i kenё 
kompensuar, në pёrputhje me paragrafin 6 të këtij neni. 

8. Informacionet që ka marrë dhe shqyrtuar Komiteti vëhen në dispozicion të 
Komisionit dhe Komisioni mund të kёrkojё që shtetet e interesuara të japin çdo 
sqarim plotësues përkatës.  

 
Neni 13 

 
1. Pasi ka shqyrtuar çështjen në të gjitha aspektet e saj, Komisioni pёrgatit dhe i 

paraqet kryetarit të Komitetit një raport me konkluzionet lidhur me të gjitha 
çёshtjet konkrete që kanë të bëjnë me mosmarrёveshjen midis palёve, ku 
përmbahen rekomandimet që Komisioni i quan të pёrshtatshme për arritjen e një 
zgjidhjeje miqësore të mosmarrёveshjes.  

2. Kryetari i Komitetit ia kumton raportin e Komisionit secilit shtet palë në 
mosmarrёveshje. Këto shtete njoftojnё kryetarin e Komitetit brenda 3 muajve, 
nëse i pranojnё ose jo rekomandimet që përmbahen në raportin e Komisionit.  

3. Pasi të mbarojë afati i përmendur në paragrafin 2 të këtij neni, kryetari i Komitetit 
ua kumton raportin e Komisionit dhe deklaratat e shteteve palë të interesuara 
shteteve të tjera palë të kësaj Konvente.  
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Neni 14 
 
1. Një shtet palë mund tё deklarojё kurdoherë se njeh kompetencёn e Komitetit për të 

marrë dhe shqyrtuar kumtesa të personave ose grupeve tё personave të 
juridiksionit të tij, ku kёta pohojnë se janё viktima të një shkeljeje, nga ana e këtij 
shteti palë, të njёrёs prej të drejtave që pёrmban kjo Konventё. Komiteti nuk 
pranon asnjё kumtesë që ka të bёjё me një shtet palë që nuk e ka dhёnё një 
deklaratë të tillë.  

2. Çdo shtet palë që jep një deklaratë në pёrputhje me paragrafin 1 të këtij neni, 
mund të krijojë ose të caktojё një organ brenda rendit të vet juridik kombёtar, i cili 
do të jetё kompetent për të marrë dhe shqyrtuar peticionet nga individët apo grupe 
individësh qё janё nёn juridiksionin e shtetit në fjalё, të cilёt pohojnë se janё 
viktima të një shkeljeje të cilёsdo të drejte të pёrfshirё në këtë Konventё, pasi të 
kenё pёrdorur mjetet e tjera juridike në dispozicion.  

3. Deklarata e bёrё në pёrputhje me paragrafin 1 të këtij neni dhe emri i çdo organi të 
themeluar apo caktuar në pёrputhje me paragrafin 2 të këtij neni depozitohen nga 
shteti palë i interesuar pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës sё Kombeve 
të Bashkuara, i cili u kalon një kopje të saj shteteve të tjera palë. Deklarata mund 
të tёrhiqet kurdoherë me anё të një njoftimi drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm, por 
kjo tёrheqje nuk prek kumtesat që i janё bёrё mё parë Komitetit. 

4. Organi i themeluar ose i caktuar në pёrputhje me paragrafin 2 të këtij neni duhet të 
mbajё një regjistёr me peticionet dhe kopjet e vёrtetuara të regjistrit i depozitohen 
një herë në vit Sekretarit të Përgjithshëm në kanalet e pёrshtatshme, me rezervёn 
që pёrmbajtja e kёtyre kopjeve nuk do t'i bёhet e njohur publikut.  

5. Në qoftë se nuk merr pëlqimin e organit të themeluar ose të caktuar në pёrputhje 
me paragrafin 2 të këtij neni paraqitësi i peticionit ka të drejtë t'i drejtojё një 
kёrkesë brenda një afati prej gjashtё muajsh Komitetit lidhur me këtë çështje.  

6.  
(a) Komiteti, duke ruajtur fshehtёsinё, e njofton shtetin palë për të cilin mendohet 

se ka shkelur një nga dispozitat e Konventës, lidhur me çdo kumtesë që i 
drejtohet por në këtë rast identiteti i personit apo i personave të interesuar nuk 
duhet të tregohet pa pёlqimin e posaçёm të personit në fjalё apo të grupit tё 
personave pёrkatёs. Komiteti nuk pranon kёrkesë anonime;  

(b) Brenda tre muajve, shteti në fjalё i paraqet Komitetit shpjegime ose deklarata 
sqaruese me shkrim të çështjes ku gjithashtu flet, në rastin konkret, edhe për 
masat që mund të ketë marrë për të zgjidhur problemin.  

7.  
(a) Komiteti shqyrton kёrkesat duke pasur parasysh të gjitha informacionet të 

cilat ia kanë paraqitur shteti palë i interesuar si dhe paraqitësi i peticionit. 
Komiteti nuk ka për të shqyrtuar asnjё kёrkesë pa u siguruar mё parë se janё 
konsumuar të gjitha mjetet e brendshme juridike në dispozicion. Megjithatё, 
ky rregull nuk zbatohet në rast se zbatimi i mjeteve juridike kalon afatet e 
arsyeshme; 

(b) (b). Komiteti u dёrgon sugjerimet dhe rekomandimet e veta eventuale si 
shtetit palë të interesuar ashtu edhe paraqitësit të peticionit.  

8. Komiteti ia bashkёngjet raportit të vet vjetor një pёrmbledhje të kёtyre kumtesave 
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dhe, po qe e nevojshme, një pёrmbledhje të shpjegimeve dhe deklaratave të 
shteteve palë të interesuara, si dhe të sugjerimeve dhe rekomandimeve të veta.  

9. Komiteti ka kompetencё të ushtrojë funksionet e parashikuara në këtë nen vetëm 
kur të paktёn 10 shtete palë të Konventës janё të lidhura me deklarata të bёra në 
pёrputhje me paragrafin 1 të këtij neni.  

 
Neni 15 

 
1. Në pritje të arritjes së synimeve të Deklaratës për Dhёnien e Pavarësisë Vendeve 

dhe Popujve Kolonialë, që përmbahen në Rezolutёn 1514 (XV) të Asamblesë së 
Përgjithshme të Organizatës sё Kombeve të Bashkuara të datës 14 dhjetor 1960, 
dispozitat e kёsaj Konvente nuk e kufizojnё aspak të drejtën e peticionit që u është 
dhёnё kёtyre popujve nga ana e instrumenteve të tjera ndërkombëtare ose nga 
Organizata e Kombeve të Bashkuara apo institucionet e saj të specializuara.  

2.  
(a) Komiteti i krijuar në pёrputhje me nenin 8, paragrafin 1 të kёsaj Konvente 

merr kopje të peticioneve nga organet e Organizatës sё Kombeve të 
Bashkuara, që merren me çёshtjet që drejtpërsëdrejti kanë të bëjnë me 
parimet dhe objektivat e kёsaj konvente, shpreh mendimin dhe bёn 
rekomandime lidhur me peticionin që ka marrë gjatё shqyrtimit të peticioneve 
të ardhura nga banorёt e territoreve që janë nёn kujdestari ose të territoreve 
jovetёqeverisёse, si dhe të çdo territori tjetër për të cilin aplikohet Rezoluta 
1514 (XV) e Asamblesë sё Përgjithshme, dhe që kanë të bëjnë me çёshtjet që 
synon kjo Konventё, çёshtje që u shtrohen për shqyrtim kёtyre organeve; 

(b) Komiteti merr nga organet kompetente të Organizatës sё Kombeve të 
Bashkuara kopje të raporteve që flasin për masat legjislative, gjyqёsore, 
administrative ose të tjera, të cilat lidhen drejtpёrsёdrejti me parimet dhe 
objektivat e kёsaj Konvente, që fuqitё administruese i kanë zbatuar në 
territoret e përmendura në nёnparagrafin (a) të këtij neni. Po ashtu ai u jep 
mendime dhe rekomandime kёtyre organeve.  

3. Komiteti u bashkёngjet raporteve të tij për Asamblenё e Përgjithshme një 
pёrmbledhje të peticioneve dhe të raporteve që ka marrë nga organet e Organizatës 
sё Kombeve të Bashkuara, si dhe mendimet e rekomandimet që ka bёrё duke u 
mbёshtetur peticionet dhe raportet e sipërpërmendura.  

4. Komiteti i dёrgon lutje Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës sё Kombeve të 
Bashkuara qё t’ia dorëzojë çdo informacion që ka të bёjё me objektivat e kёsaj 
Konvente dhe që i disponon lidhur me territoret e përmendura në paragrafin 2 (a) 
të këtij neni.  

 
Neni 16 

 
Dispozitat e kёsaj Konvente që kanë të bëjnë me masat që duhen marrë për zgjidhjen e 
një mosmarrёveshjeje apo të një ankese, janё të zbatueshme pa i dëmtuar procedurat e 
tjera të zgjidhjes sё mosmarrёveshjeve ose ankesave në fushёn e diskriminimit, të cilat 
parashikohen në instrumentet përbërëse të Kombeve të Bashkuara, dhe të organizatave 
të tyre të specializuara ose në Konventat e miratuara nga kёta organizma, dhe nuk i 
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pengojnё shtetet palë të pёrdorin procedura të tjera për zgjidhjen e një 
mosmarrёveshjeje në pёrputhje me marrёveshjet ndërkombëtare të përgjithshme ose të 
veçanta që i lidhin midis tyre. 

 
 

PJESA E TRETË 
 

Neni 17 
 
1. Kjo Konventё është e hapur për nënshkrimin e çdo shteti anëtar të Organizatës sё 

Kombeve të Bashkuara ose anëtar i njёrit prej organizatave të saj të specializuara, 
e çdo shteti palë të Statutit të Gjykatёs Ndërkombëtare të Drejtësisë, si dhe të çdo 
shteti që ftohet nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës sё Kombeve të 
Bashkuara për t'u bёrё palë të kësaj Konvente.  

2. Kjo Konventё i nёnshtrohet ratifikimit dhe instrumentet e ratifikimit do të depozitohen 
pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës sё Kombeve të Bashkuara.  

 
Neni 18 

 
1. Kjo Konventё është e hapur për aderimin e çdo shteti që pёrmendet në nenin 17, 

paragrafin 1 të Konventës.  
2. Aderimi kryhet duke depozituar një instrument të aderimit pranë Sekretarit të 

Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.  
 

Neni 19 
 
1. Kjo Konventё hyn në fuqi ditёn e tridhjetё pas ditёs sё depozitimit, pranë 

Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës sё Kombeve të Bashkuara, të 
instrumentit të njёzeteshtatё të ratifikimit ose të aderimit.  

2. Për çdo shtet që do të ratifikojё këtë Konventё apo që do të aderojё në të pas 
depozitimit të instrumentit të njёzeteshtatё të ratifikimit ose të aderimit, Konventa 
në fjalё hyn në fuqi ditёn e 30-të pas datёs sё depozitimit nga ky shtet të 
instrumentit të tij të ratifikimit ose të aderimit.  

 
Neni 20 

 
1. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës sё Kombeve të Bashkuara merr dhe u 

komunikon të gjitha shteteve, që janё ose që mund të bёhen palë të kёsaj Konvente, 
rezervat që mund të jenё shprehur në çastin e ratifikimit apo të aderimit. Çdo shtet 
që ka vёrejtje ndaj rezervёs lajmёron Sekretarin e Përgjithshëm, brenda 90 ditёsh 
nga data e njoftimit pёrkatёs, se nuk e pranon rezervёn në fjalё.  

2. Rezerva që nuk pajtohet me objektin dhe qëllimin e kёsaj Konvente nuk lejohet, 
ndërsa rezerva e cila do të kishte për efekt paralizimin e funksionimit të çdonjёrit 
prej organeve të themeluara nga Konventa nuk pranohet. Një rezervё do të 
konsiderohet se hyn në kategoritё e pёrcaktuara mё sipёr në rast se të paktёn dy të 
tretat e shteteve palë të Konventës kanë kundёrshtim ndaj saj.  
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3. Rezervat e shprehura mund të tёrhiqen kurdoherё nёpёrmjet një njoftimi drejtuar 
Sekretarit të Përgjithshëm. Njoftimi do të hyjё nё fuqi ditёn e marrjes sё tij.  

 
Neni 21 

 
Një shtet palë mund ta denoncojё këtё Konventё nёpёrmjet njё njoftimi drejtuar 
Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës sё Kombeve të Bashkuara. Denoncimi hyn nё 
fuqi një vit pas ditёs sё marrjes sё njoftimit nga Sekretari i Përgjithshëm.  
 

Neni 22 
 
Çdo mosmarrёveshje ndёrmjet dy ose më shumё shteteve palë lidhur me interpretimin 
apo zbatimin e kёsaj Konvente, që nuk është zgjidhur përmes bisedimeve ose 
procedurave posaçёrisht të parashikuara në këtë Konventë, i kalohet për vendim 
Gjykatёs Ndërkombëtare të Drejtësisë me kërkesën e secilёs palë në mosmarrёveshje, 
pёrveç kur palёt në mosmarrёveshje pajtohen për një mёnyrё tjetër të zgjidhjes se saj.  
 

Neni 23 
 
1. Çdo shtet palë mund të formulojё kurdoherë një kёrkesë për rishikimin e kёsaj 

Konvente nёpёrmjet një njoftimi me shkrim drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të 
Organizatës sё Kombeve të Bashkuara.  

2. Asambleja e Përgjithshme e Organizatës sё Kombeve të Bashkuara vendos për 
masat që duhen marrë, në rast se është e nevojshme lidhur me një kërkesë të tillë.  

 
Neni 24 

 
Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës sё Kombeve të Bashkuara i njofton të gjitha 
shtetet e përmendura në paragrafin 1 të nenit 17 të kёsaj Konvente: 

(a) Lidhur me nёnshkrimet që janё vёrё në tekstin e kёsaj Konvente dhe me 
instrumentet e ratifikimit dhe të aderimit të dorёzuar në pёrputhje me nenet 
17 dhe 18;  

(b) Lidhur me datёn kur kjo Konventё do të hyjё në fuqi në pёrputhje me nenin 
19;  

(c) Lidhur me njoftimet dhe me deklaratat që janё marrë në pёrputhje me nenet 
14, 20 dhe 23; 

(d) Lidhur me denoncimet e bёra në pёrputhje me nenin 21.  
 

Neni 25 
 
1. Kjo Konventё, tekstet e sё cilёs në gjuhёt kineze, angleze, frёnge, ruse dhe 

spanjolle janё njёsoj autentike, do të depozitohet në arkivat e Organizatës sё 
Kombeve të Bashkuara.  

2. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës sё Kombeve të Bashkuara do t'u dorёzojё 
një kopje të vёrtetuar të kёsaj Konvente të gjitha shteteve që bëjnë pjesë në njërën 
nga kategoritё e përmendura në nenin 17, paragrafin 1 të Konventës.  
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6. Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave 
 

KONVENTA PËR ELIMINIMIN E TË GJITHA FORMAVE TË 
DISKRIMINIMIT NDAJ GRAVE 

 
Miratuar dhe hapur për nënshkrim, për ratifikim dhe për aderim nga 

Asambleja e Përgjithshme me Rezolutёn e saj 34/180 të datёs 18 dhjetor 1979 
 
HYRË NË FUQI: më 3 shtator 1981, 
nё pёrputhje me nenin 27 (1) 
 
Shtetet palë të kësaj Konvente, 
 
Duke vёrejtur se Karta e Kombeve të Bashkuara rithekson besimin në të drejtat 
themelore të njeriut, në dinjitetin dhe vlerёn e personit dhe në tё drejtat e barabarta të 
burrit dhe të gruas, 
 
Duke vërejtur se Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut thekson parimin e 
papranueshmёrisё sё diskriminimit dhe shpall se të gjithё njerëzit lindin të lirё e të 
barabartё në dinjitet e në të drejta dhe se secili mund të gëzojë të gjitha të drejtat dhe 
liritë që përmenden aty, pa asnjë dallim, duke pёrfshirё dallimin e bazuar nё seks, 
 
Duke vërejtur se shtetet palë të pakteve ndërkombëtare pёr të drejtat e njeriut kanë për 
detyrë të sigurojnë të drejta të barabarta tё burrit dhe të gruas në ushtrimin e të gjitha të 
drejtave ekonomike, shoqërore, kulturore, civile dhe politike, 
 
Duke pasur parasysh konventat ndërkombëtare të lidhura nёn patronazhin e 
Organizatës sё Kombeve të Bashkuara dhe tё institucioneve tё specializuara që kanë 
për qëllim të nxitin barazinë e të drejtave të burrit dhe të gruas, 
 
Duke vёrё nё dukje gjithashtu rezolutat, deklaratat dhe rekomandimet e miratuara nga 
Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe institucionet e specializuara qё kanё pёr 
qёllim tё nxitin barazinë e të drejtave të burrit dhe të gruas, 
 
Të shqetësuar, megjithatё, se me gjithё këto instrumente të ndryshme, vazhdon të 
ekzistojё njё diskriminim i madh ndaj grave, 
 
Duke rikujtuar se diskriminimi ndaj grave shkel parimet e barazisë sё të drejtave dhe të 
respektimit të dinjitetit njerëzor, pengon pjesëmarrjen e grave, në të njëjtat kushte me 
burrat, në jetën politike, shoqërore, ekonomike dhe kulturore të vendeve të tyre, pengon 
ngritjen e mirëqenies sё shoqërisë e të familjes, dhe vёshtirёson mё tepёr zhvillimin e 
potencialeve tё grave nё shёrbimin e atdheut tё tyre dhe njerёzimit, 
 
Të shqetësuar nga fakti se në situata varfërie, gratë pёrfitojnё tё drejtё minimale të 
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ushqimit, tё shërbimeve mjekësore, tё arsimit, tё pёrgatitjes profesionale, dhe tё rasteve 
për punë dhe pёr nevoja të tjera, 
 
Të bindur se vendosja e rendit të ri ekonomik ndërkombëtar të bazuar në paanёsi dhe 
nё drejtësi do të kontribuojё në mënyrë kuptimplote nxitjen e barazisë midis burrit dhe 
gruas, 
 
Duke theksuar se zhdukja e aparteidit, e të gjitha formave të racizmit, diskriminimit 
racial, kolonializmit, neokolonializmit, agresionit, pushtimit e sundimit të huaj dhe e 
ndërhyrjes në punët e brendshme të shteteve, është e domosdoshme nё mёnyrё që burri 
dhe gruaja të gёzojnё plotёsisht të drejtat e tyre, 
 
Duke vërtetuar se forcimi i paqes dhe i sigurisё ndërkombëtare, ulja e tensionit 
ndërkombëtar, bashkëpunimi i ndёrsjellё i të gjitha shteteve, pavarёsisht nga sistemet e 
tyre shoqërore dhe ekonomike, çarmatimi i përgjithshëm dhe i plotё, nё mёnyrё tё 
veçantё çarmatimi bёrthamor nёn një kontroll ndërkombëtar të rreptё dhe efektiv, 
afirmimi i parimeve të drejtësisë, barazisë dhe pёrfitimit të ndёrsjellё në marrёdhёniet 
midis vendeve dhe realizimi i tё drejtёs sё popujve nën sundimin huaj e kolonial dhe 
nёn pushtimin e huaj, për vetёvendosje dhe pavarësi, si dhe respektimi i sovranitetit 
kombёtar dhe tёrёsisё territoriale, do të nxitin progresin shoqёror e zhvillimin, dhe do 
të kontribuojnё rrjedhimisht në realizimin e barazisë se plotё midis burrit dhe gruas, 
 
Të bindur se zhvillimi i plotё dhe i gjithanshёm i një vendi, mirёqenia e botёs dhe 
çështja e paqes kёrkojnё pjesëmarrjen maksimale të grave, nё tё njёjtat kushte me 
burrat, në të gjitha fushat, 
 
Duke pasur parasysh kontributin e madh të grave për mirëqenien e familjes dhe 
zhvillimin e shoqërisë, gjё që deri mё sot nuk ka qenë njohur plotёsisht; rëndësinë 
shoqërore të nёnёs dhe të rolit të tё dy prindёrve në familje dhe në edukimin e fëmijëve 
dhe duke qenë të vetёdijshёm se roli i gruas në riprodhimin e jetës nuk duhet të jetë 
bazë për diskriminim, por se edukimi i fëmijëve duhet konsideruar si përgjegjësi midis 
burrave, grave dhe shoqërisë në tërësi, 
 
Të vetёdijshёm se nevojitet tё bёhet njё ndryshim i rolit tradicional tё burrit dhe tё 
gruas nё familje dhe nё shoqёri pёr t’u arritur barazi e plotё midis burrit dhe gruas, 
 
Të vendosur që t’i zbatojnë parimet e pёrmendura në Deklaratёn për Eliminimin e 
Diskriminimit ndaj Grave dhe, për këtë qëllim, të marrin masa tё nevojshme për 
eliminimin e këtij diskriminimi në të gjitha format dhe shfaqjet e tij, 
 
U morën vesh për sa vijon: 
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PJESA E PARË 
 

Neni 1 
 
Për qëllimet e kёsaj Konvente shprehja "diskriminimi ndaj grave" nёnkupton çdo 
dallim, pёrjashtim ose kufizim që bёhet mbi bazёn e seksit, e që ka për pasojё ose për 
qëllim të komprometojё ose të asgjёsojё njohjen, gëzimin ose ushtrimin nga gratë, 
pavarёsisht nga gjendja e tyre martesore, mbi bazën e barazisë sё burrit dhe të gruas, të 
të drejtave dhe të lirive themelore tё njeriut në fushёn politike, ekonomike, shoqërore, 
kulturore, civile ose në çdo fushë tjetër.  
 

Neni 2 
 
Shtetet palë dënojnë diskriminimin ndaj grave në të gjitha format, pranojnё të ndjekin 
me të gjitha mjetet e pёrshtashme dhe pa vonesё, një politikё tё eliminimit tё 
diskriminimit kundrejt grave dhe për këtë arsye zotohen: 

(a) Të përfshijnë në kushtetutat e tyre kombёtare ose në ndonjё dispozitë tjetër 
ligjore të përshtatshme, parimin e barazisë sё burrit dhe të gruas, po qe se 
ende nuk ёshtё bёrё, dhe të sigurojnë nёpёrmjet legjislacionit dhe masave tё 
tjera të përshtatshme zbatimin praktik të këtij parimi;  

(b) Të miratojnё masa ligjore dhe masa të tjera të përshtatshme duke përfshirё 
edhe sanksione, po qe se ёshtё e nevojshme, duke ndaluar çdo formё tё 
diskriminimit ndaj grave;  

(c) Të vendosin një mbrojtje gjyqёsore të të drejtave të grave, mbi bazёn e 
barabartё me burrat, dhe të sigurojnё, nёpёrmjet gjykatave kombёtare 
kompetente dhe institucioneve të tjera publike, mbrojtjen efektive të grave 
kundёr çdo veprimi diskriminues;  

(d) Të mos ndёrmarrin asnjë veprim ose praktikё diskriminuese ndaj grave dhe të 
sigurojnё që autoritetet dhe institucionet publike tё veprojnё nё pёrputhje me 
kёtё detyrim; 

(e) Të marrin të gjitha masat e përshtatshme për të eliminuar diskriminimin ndaj 
grave që ushtron ndonjë person, organizatё ose çfarёdo ndёrmarrje;  

(f) Të marrin të gjitha masat e përshtatshme, duke përfshirë legjislacionin, për tё 
ndryshuar ose shfuqizuar ligjet ekzistuese, rregulloret, zakonet apo praktikat 
të cilat përbëjnё diskriminimin ndaj gruas; 

(g) Të shfuqizojnё të gjitha dispozitat e brendshme penale të cilat pёrbёjnё 
diskriminimin ndaj gruas. 

 
Neni 3 

 
Shtetet palë do të marrin tё gjitha masat e përshtatshme në të gjitha fushat, sidomos në 
ato politike, shoqërore, ekonomike dhe kulturore, duke përfshirë edhe legjislacionin, 
për të siguruar zhvillimin e plotё dhe pёrparimin e grave me qëllim që t'u garantojnё 
atyre ushtrimin dhe gëzimin e të drejtave e të lirive themelore tё njeriut mbi bazën e 
barazisë me burrat.  
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Neni 4 
 
1. Miratimi i masave të pёrkohshme të veçanta nga shtetet palё që synojnë 

përshpejtimin de facto tё barazisë midis burrit dhe gruas, nuk konsiderohet 
diskriminim, siç ёshtё pёrkufizuar në këtë Konventë, por në asnjë mënyrë nuk 
duhet të ketë për pasojё ruajtjen e normave të pabarabarta apo tё veçanta. Këto 
masa duhet tё ndёrpriten kur të jenё arritur objektivat e barazisë së mundësive dhe 
të trajtimit.  

2. Miratimi i masave të veçanta nga shtetet palë, duke përfshirë ato masa tё cilat i 
pёrmban kjo Konventë, që kanё pёr qёllim mbrojtjen e maternitetit nuk 
konsiderohet akt diskriminues.  

 
Neni 5 

 
Shtetet palë marrin të gjitha masat e përshtatshme: 

(a) Për tё ndryshuar karakteristikat dhe modelet sociale e kulturore të sjelljes së 
burrit dhe të gruas, në mënyrë që të arrijnё të zhdukin paragjykimet dhe 
praktikat zakonore, dhe tё gjitha praktikat e tjera që mbёshteten në idenё e 
inferioritetit ose të superioritetit të njërit apo tё tjetrit seks, ose në rolet 
stereotipe të burrit dhe të gruas;  

(b) Për tё siguruar që edukimi i familjes të pёrfshijё tё kuptuarit e duhur tё 
maternitetit si një funksion social dhe tё njohjes sё përgjegjësisё sё përbashkët 
të burrit dhe të gruas në edukimin dhe zhvillimin e fëmijëve tё tyre duke bërë të 
qartë se interesi i fëmijëve është kusht kryesor në të gjitha rastet.  

 
Neni 6 

 
Shtetet palë marrin të gjitha masat e përshtatshme, duke përfshirë legjislacionin, për 
luftimin e tё gjitha formave tё trafikut tё grave dhe tё shfrytёzimit tё prostitucionit të 
grave.  

 
 

PJESA E DYTË 
 

Neni 7 
 
Shtetet palë marrin të gjitha masat e përshtatshme për të eliminuar diskriminimin ndaj 
grave në jetën politike dhe publike të vendit dhe nё mënyrë të veçantë u sigurojnë 
grave, në tё njёjtat kushte me burrat, të drejtën: 

(a) Pёr tё votuar në të gjitha zgjedhjet dhe referendumet publike si dhe pёr të 
qenë të zgjedhshme në të gjitha organet e zgjedhura publikisht;  

(b) Për tё marrё pjesë në përpunimin e politikës sё shtetit dhe në zbatimin e saj; 
për tё mbajtur poste publike dhe pёr të ushtruar të gjitha funksionet publike 
në të gjitha nivelet e qeverisjes;  

(c) Për tё marrё pjesë në organizatat dhe shoqatat joqeveritare që merren me jetën 
publike dhe politike të vendit.  



Lista I - Marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare drejtpërdrejt të zbatueshme në... 

 93 

Neni 8 
 
Shtetet palë marrin të gjitha masat e përshtatshme pёr t’u siguruar grave mundёsinё, nё 
tё njёjtat kushte me burrat, dhe pa asnjë diskriminim, qё t’i përfaqësojnë qeveritё e tyre 
në arenën ndërkombëtare dhe të marrin pjesё në punimet e organizatave 
ndërkombëtare.  
 

Neni 9 
 
1. Shtetet palë i japin gruas të drejta të barabarta me ato të burrit në fushën e marrjes, 

ndërrimit dhe mbajtjes sё shtetësisë. Ato veçanёrisht garantojnë që as martesa me 
një të huaj, e as ndërrimi i shtetësisë se burrit gjatë martesës nuk e ndërrojnë 
automatikisht shtetësinё e gruas, po ashtu nuk e bën atë pa shtetësi dhe nuk e 
detyron të marrë shtetësinё e burrit.  

2. Shtetet palë i japin gruas të drejta të barabarta me ato të burrit për sa i përket 
shtetësisë se fëmijëve të tyre.  

 
 

PJESA E TRETË 
 

Neni 10 
 
Shtetet palë marrin të gjitha masat e përshtatshme për të eliminuar diskriminimin ndaj 
gruas, me qëllim që t'i sigurohen asaj të drejta të barabarta me burrin nё fushёn e 
arsimit, në mënyrë të veçantë, për të siguruar mbi bazën e barazisë midis burrit dhe 
gruas: 

(a) Kushte tё njëjta tё bёrjes sё karrierёs dhe të kualifikimit profesional, të 
frekuentimit tё shkollave dhe të marrjes sё diplomave në institucionet arsimore 
të të gjitha kategorive si në fshat ashtu edhe në qytet; kjo barazi sigurohet në 
arsimin parashkollor, të përgjithshëm, teknik profesional dhe nё arsimin teknik 
të lartё, si dhe në çdo institucion tjetër tё kualifikimit profesional;  

(b) Të drejtën për tё frekuentuar programe tё njёjta mёsimore, për t'u nёnshtruar 
provimeve tё njëjta, për të pasur kuadёr mësimor me kualifikim tё standardit 
tё njёjtё dhe lokale e pajisje shkollore të një cilёsie të njëjtё;  

(c) Eliminimin e çdo koncepti stereotip për rolin e burrit dhe të gruas në të gjitha 
nivelet dhe në të gjitha format e arsimit, duke inkurajuar bashkarsimin dhe 
tipe të tjera të arsimit që ndihmojnё realizimin e këtij objektivi, e sidomos 
duke rishikuar tekstet dhe programet mёsimore dhe duke pёrshtatur metodat e 
mёsimdhёnies;  

(d) Mundёsi të njëjta pёr shfrytёzimin e bursave dhe subvencioneve të tjera për 
studime; 

(e) Mundёsi të njëjta për të frekuentuar programet e arsimit të pandёrprerё, duke 
përfshirë programet e aftёsimit pёr shkrim e lexim për të rritur dhe të 
alfabetizimit funksional duke pasur sidomos për qëllim ato programe qёllimi i 
tё cilave ёshtё qё brenda njё kohe sa mё tё shkurtёr tё zvogёlohet dallimi nё 
nivelin ekzistues tё arsimit midis burrit dhe gruas; 
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(f) Uljen e pёrqindjes sё braktisjes sё shkollave nga gratë dhe organizimin e 
programeve për tё reja dhe pёr ato gra qё janё larguar nga shkolla para kohe; 

(g) Mundёsi tё njëjta për të marrё pjesë në sporte dhe nё edukimin fizik; 
(h) Të drejtën për të marrё informacione specifike nga fusha e arsimit pёr tё 

ndihmuar sigurimin e shёndetit dhe mirёqenien e familjeve, duke përfshirë 
informacionin dhe konsultimet lidhur me planifikimin e familjes.  

 
Neni 11 

 
1. Shtetet palë marrin të gjitha masat e përshtatshme për të eliminuar diskriminimin 

ndaj gruas në fushёn e zёnies punë, pёr tё siguruar, mbi bazën e barazisë midis 
burrit dhe gruas, të drejtat e njëjta, e sidomos: 
(a) Të drejtën për punë si një e drejtё e pamohueshme e të gjithë njerёzve;  
(b) Të drejtën për mundёsi të njëjta punësimi, duke përfshirë zbatimin e kritereve 

të njëjta tё pёrzgjedhjes lidhur me zёnien punë;  
(c) Të drejtën për të zgjedhur lirisht profesionin dhe vendin e punës, të drejtën për 

ngritjen e postit tё punёs, për punë të qёndrueshme, për të gjitha pёrfitimet dhe 
kushtet e punёs, të drejtën për pёrgatitje profesionale dhe rikualifikim, duke 
përfshirë mёsimin e personave nё ekonomi, ngritjen profesionale dhe 
kualifikimin e herёpashershёm; 

(d) Të drejtën për shpёrblim të barabartё, duke përfshirë shpërblimet ndihmё dhe 
për trajtim tё barabartё për punën me vlerё të barabartё, si dhe për barazinë e 
trajtimit nё vlerёsimin e cilësisë sё punës; 

(e) Të drejtën për sigurime sociale, sidomos nё rastet e pensionimit, tё 
papunësisё, të sёmundjes, të invaliditetit dhe tё pleqёrisё ose të çdo humbje 
tjetër të aftësisë për punë, si dhe të drejtën për pushime të paguara; 

(f) Të drejtën për mbrojtjen e shëndetit dhe për sigurimin në punë, duke përfshirë 
ruajtjen e funksionit biologjik dhe riprodhues tё gruas.  

2. Për të parandaluar diskriminimin ndaj gruas për shkaqe martese ose maternitetit, 
dhe për të siguruar të drejtën e saj efektive për punë, shtetet palë marrin masa të 
përshtatshme: 
(a) Pёr tё ndaluar pushimin nga puna për shkaqe shtatzanie apo të lejes sё barrёs, 

si dhe diskriminimin në raste të pushimit nga puna të bazuar në gjendjen 
martesore, nёn kёrcёnimin e marrjes sё sanksioneve; 

(b) Pёr tё aplikuar leje tё barrёs me pagesё ose për të pёrfituar ndihma sociale të 
krahasueshme, pa e humbur vendin e mёparshёm tё punёs, të të drejtave të 
vjetёrsisё dhe të avantazheve sociale; 

(c) Pёr tё inkurajuar sistemin e shërbimeve sociale mbёshtetёse të nevojshme që 
t'i mundёsojnё prindёrit të gёrshetojnё detyrimet familjare me pёrgjegjёsitё nё 
vendin e punёs, dhe të marrin pjesë në jetën publike, sidomos duke nxitur 
themelimin dhe zhvillimin e një rrjeti çerdhesh e kopshtesh; 

(d) Pёr tё siguruar një mbrojtje të veçantё për gratë shtatzёna nё ato vende tё 
punёs nё tё cilat provohet se puna që kryejnё ёshtё e dёmshme.  

3. Masat e mbrojtjes ligjore tё grave në çёshtjet e pёrfshira nё kёtё nen do të 
rishikohen periodikisht varёsisht nga njohuritё shkencore e teknike. Këto masa, 
sipas nevojёs, do të rishikohen, shfuqizohen ose zgjerohen.  
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Neni 12 
 
1. Shtetet palë marrin të gjitha masat e përshtatshme për të eliminuar diskriminimin 

ndaj gruas në fushёn e kujdesit për shёndetin për t'u siguruar, mbi bazën e barazisë 
së burrit dhe të gruas, mundёsitё për të pёrfituar shёrbime mjekësore, duke 
përfshirë edhe ato të planifikimit të familjes.  

2. Megjithё dispozitat e paragrafit 1 të kёtij neni, shtetet palë u sigurojnë grave gjatё 
barrёs, lindjes dhe pas lindjes, shёrbime të përshtatshme, po qe nevoja, falas, si 
dhe ushqim të pёrshtatshёm gjatё barrёs dhe mbajtjes sё fёmijёs në gji.  

 
Neni 13 

 
Shtetet palë marrin të gjitha masat e përshtatshme për të eliminuar diskriminimin ndaj 
gruas në fushat e tjera tё jetёs ekonomike dhe shoqërore, për t'i siguruar, mbi bazën e 
barazisë së burrit dhe të gruas, të drejtat e njëjta, e sidomos: 

(a) Të drejtёn për pensione familjare;  
(b) Të drejtёn për hua bankare, ndihma hipotekare dhe forma të tjera të kredisё 

financiare;  
(c) Të drejtën për të marrë pjesë në aktivitetet zbavitëse, sportive dhe në të gjitha 

aspektet e jetës kulturore.  
 

Neni 14 
 
1. Shtetet palë marrin parasysh problemet e veçanta që u shtrohen grave fshatare dhe 

rolin e rёndёsishёm që luajnё këto gra për mbijetesёn ekonomike të familjeve të 
tyre, duke pёrfshirё punёn e tyre në sektorёt jomonetarё të ekonomisё. Ato marrin 
të gjitha masat e përshtatshme për të siguruar zbatimin e dispozitave të kësaj 
Konvente në dobi të grave të zonave bujqёsore.  

2. Shtetet palë marrin të gjitha masat e përshtatshme për të eliminuar diskriminimin 
ndaj gruas në zonat bujqёsore me qëllim që të sigurojnë, mbi bazën e barazisë së 
burrit dhe të gruas, pjesëmarrjen e saj në zhvillimin e fshatit dhe njёherёsh në 
avantazhet që sjell ajo. Në mënyrë të veçantë ato i sigurojnë gruas:  
(a) Të drejtën për tё marrё pjesë plotёsisht në pёrpilimin dhe zbatimin e planeve 

të zhvillimit në të gjitha nivelet;  
(b) Të drejtёn për tё pёrfituar shёrbime të përshtatshme në fushёn e shёndetit, 

duke përfshirë informacionet, kёshillat dhe shёrbimet në fushёn e planifikimit 
tё familjes;  

(c) Të drejtën pёr të pёrfituar drejtpёrsёdrejti nga programet e sigurimeve 
sociale; 

(d) Tё drejtën pёr të marrë tё gjitha tipet e formimit dhe edukimit, formal dhe 
joformal, duke përfshirë atë që ka të bëjë me alfabetizimin funksional, si dhe, 
ndër të tjera, atë për të përfituar nga të gjitha shërbimet komunitare dhe 
vulgarizuese, sidomos për të shtuar aftёsitё e saj teknike; 

(e) Të drejtën për të organizuar grupe të ndihmёs sё ndёrsjellё dhe kooperativa 
nё mёnyrё qё tё realizohet barazia nё veprimtaritё ekonomike, nёpёrmjet 
zёnies punё apo tё ushtrimit tё veprimtarisё sё pavarur; 



Lista I - Marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare drejtpërdrejt të zbatueshme në... 

 96 

(f) Të drejtën për të marrё pjesë në të gjitha aktivitetet e bashkёsisё; 
(g) Të drejtën për të pёrfituar kredi dhe ndihma bujqёsore, lehtёsi tregtimi, 

teknologji të përshtatshme dhe trajtim tё barabartё në fushёn e reformave 
tokёsore e agrare, si dhe në projektet e sistemimit bujqёsor: 

(h) Të drejtën për të pasur kushte jetese tё përshtatshme, sidomos lidhur me 
strehimin, shёrbimin sanitar, furnizimin me energji elektrike dhe ujё, 
transportin dhe komunikacionet.  

 
 

PJESA E KATËRT 
 

Neni 15 
 
1. Shtetet palë i njohin gruas barazinё me burrin pёrpara ligjit.  
2. Shtetet palë i njohin gruas, në fushёn civile, zotёsi juridike të njëjtё me atё të 

burrit dhe mundёsi të njëjta për ta ushtruar këtë zotёsi. Ato i njohin asaj në mënyrë 
të veçantë të drejta të barabarta pёr tё lidhur kontrata dhe pёr tё administruar 
pasuri e i trajtojnё njёsoj në të gjitha fazat e procedurёs gjyqёsore.  

3. Shtetet palë janë të mendimit se çdo kontratё ose çdo dokument tjetër privat, i 
çfarёdo lloji qoftё, që ka për efekt juridik të synojё kufizimin e zotёsisё juridike të 
gruas, duhet të konsiderohet i paqenё.  

4. Shtetet palë u njohin burrit edhe gruas tё drejta të njëjta lidhur me legjislacionin që 
trajton të drejtën e personave për të lёvizur lirisht, si dhe për të zgjedhur 
vendbanimin dhe banesёn e tyre.  

 
Neni 16 

 
1. Shtetet palë marrin të gjitha masat e përshtatshme për të eliminuar diskriminimin 

ndaj gruas në të gjitha çёshtjet që kanё tё bёjnё me martesёn dhe me marrёdhёniet 
familjare. Në mënyrë të veçantë ata i sigurojnë gruas mbi bazën e barazisë sё 
burrit dhe tё gruas: 
(a) Të drejtёn e njëjtё për të lidhur martesё;  
(b) Të drejtёn e njëjtё për tё zgjedhur lirisht bashkёshortin dhe për tё lidhur 

martesё vetёm me pёlqimin e vet të lirё dhe të plotё;  
(c) Të drejtёn dhe pёrgjegjёsinё e njëjtё gjatё martesёs dhe me rastin e prishjes së 

saj;  
(d) Të drejtat dhe pёrgjegjёsitё e njëjta si prindёr, pavarёsisht nga gjendja 

martesore, për ato çёshtje qё kanё tё bёjnё me fёmijёt. Në të gjitha rastet 
interesi i fëmijëve duhet tё jetё nё vend tё parё; 

(e) Të drejtat e njёjta për të vendosur lirisht dhe me pёrgjegjёsi për numrin dhe 
shkallёzimin e lindjeve e po ashtu për të marrё informacionin, arsimin dhe 
mjetet e nevojshme që bёjnё të mundur ushtrimin e kёtyre të drejtave; 

(f) Të drejtat dhe pёrgjegjёsitё e njёjta për çёshtjet që kanë të bёjnё me tutelёn, 
kujdestarinё, ruajtjen dhe birёsimin e fëmijëve ose lidhur me institucionet e 
ngjashme, ku këto koncepte ekzistojnё në legjislacionin kombёtar. Në tё 
gjitha rastet, interesi i fëmijëve duhet tё jetё nё vend tё parё; 
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(g) Të drejtat e njёjta vetjake si burrit ashtu edhe gruas, duke përfshirë edhe të 
drejtën për të zgjedhur mbiemrin, profesionin dhe llojin e punës; 

(h) Të drejtat e njëjta për secilin prej bashkёshortёve lidhur me pronёsinё, 
blerjen, administrimin, gëzimin dhe disponimin e pasurisё, si falas ashtu edhe 
me pagesё.  

2. Fejesat dhe martesat e fëmijëve të mitur nuk kanë efekt juridik, prandaj merren të 
gjitha masat e nevojshme, duke përfshirë legjislacionin, me qëllim që të caktohet 
një moshё minimale për martesё dhe të bëhet i detyrueshëm regjistrimi i martesёs 
në një regjistёr zyrtar.  

 
 

PJESA E PESTË 
 

Neni 17 
 
1. Me qëllim që të shqyrtohen arritjet në zbatimin e kësaj Konvente, krijohet një 

Komitet për Eliminimin e Diskriminimit ndaj Gruas (në tekstin e mёtejmё: 
“Komiteti”). Ky Komitet, në kohёn e hyrjes sё Konventёs në fuqi, pёrbёhet nga 
tetёmbёdhjetё ekspertё. Pas ratifikimit të Konventës ose aderimit të shtetit palë të 
35-tё, Komitetin në fjalё do ta pёrbёjnё njëzetetre eskpertё me autoritet të lartё 
moral dhe të shquar për kompetencёn e tyre në fushёn e zbatimit të kësaj 
Konvente. Kёta ekspertё zgjidhen nga shtetet palë midis shtetasve të tyre dhe 
marrin pjesë në mbledhje me cilёsi individuale, mbi bazёn e parimit të një ndarjeje 
të drejtё gjeografike, të pёrfaqёsimit të formave të ndryshme të qytetёrimit si dhe 
të sistemeve juridike kryesore.  

2. Anёtarёt e Komitetit zgjidhen me vota të fshehta nga një listё kandidatёsh të 
caktuar nga shtetet palë. Çdo shtet palë mund të caktojё një kandidat të zgjedhur 
midis shtetasve të vet.  

3. Zgjedhja e parё zhvillohet gjashtё muaj pas datёs sё hyrjes sё kёsaj Konvente në 
fuqi. Sё paku tre muaj para datёs sё çdo zgjedhjeje, Sekretari i Përgjithshëm i 
Organizatës sё Kombeve të Bashkuara u dёrgon letër shteteve palë me të cilёn i 
fton të paraqesin kandidaturat e tyre brenda dy muajve. Sekretari i Përgjithshëm 
pёrgatit një listё alfabetike të të gjithë kandidatёve, ku shёnon se nga cili shtet janë 
caktuar dhe këtë listё ua dёrgon shteteve palë.  

4. Anёtarёt e Komitetit zgjidhen në një mbledhje të shteteve palë që thirret nga 
Sekretari i Përgjithshëm në Selinё e Organizatës sё Kombeve të Bashkuara. Në 
këtë mbledhje, ku kuorumi pёrbёhet nga dy të tretat e shteteve palë, anёtarё të 
Komitetit zgjidhen kandidatёt që fitojnë numrin mё të madh të votave dhe 
shumicёn absolute të votave të pёrfaqёsuesve të shteteve palë të pranishёm dhe 
votues.  

5. Anёtarёt e Komitetit zgjidhen për njё afat prej katёr vitesh. Megjithatё, mandati i 
nёntё prej anёtarёve të zgjedhur në zgjedhjet e para merr fund pas dy viteve. 
Kryetari i Komitetit hedh në short emrat e kёtyre nёntё anёtarёve menjёherё pas 
zgjedhjes se parё.  

6. Zgjedhja e pesё anёtarёve shtesё të Komitetit bëhet në përputhje me dispozitat e 
paragrafёve 2, 3 dhe 4 të këtij neni, pas ratifikimit ose aderimit të tridhjetepestё. 
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Mandati i dy prej anёtarёve shtesё, të zgjedhur në këtë rast, merr fund pas dy 
viteve. Emrat e kёtyre dy anёtarёve i hedh në short Kryetari i Komitetit. 

7. Për të plotёsuar vendet e lira që mund të krijohen, shteti palë, eksperti i të cilit ka 
pushuar se ushtruari funksionet e veta si anёtar i Komitetit, emёron një ekspert 
tjetër nga shtetasit e vet, me rezervё që kёtё ta miratojё Komiteti.  

8. Me miratimin e Asamblesë sё Përgjithshme, anёtarёt e Komitetit marrin 
shpёrblime nga burimet e Organizatës sё Kombeve të Bashkuara në përputhje me 
kushtet e caktuara nga Asambleja sipas rёndёsisё sё pёrgjegjёsive të Komitetit.  

9. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës sё Kombeve të Bashkuara vё në dispozicion 
të Komitetit personelin dhe mjetet materiale që i nevojiten për kryerjen me 
efektivitet të funksioneve që i besohen mbi bazën e kësaj Konvente.  

 
Neni 18 

 
1. Shtetet palë zotohen t'i paraqesin Sekretarit të Përgjithshëm tё Organizatёs sё 

Kombeve tё Bashkuara, për t'u shqyrtuar nga Komiteti, një raport lidhur me masat 
legjislative, gjyqёsore, administrative dhe me masat e tjera që kanë miratuar për t'u 
dhёnё efekt dispozitave të kësaj Konvente si dhe lidhur me pёrparimet e bëra në 
këtë drejtim:  
(a) Brenda një viti pas hyrjes sё Konventёs nё fuqi nё shtetin pёrkatёs,  
(b) Pastaj, të paktёn çdo katёr vite, si dhe me kërkesën e Komitetit.  

2. Raportet mund të tregojnё faktorёt dhe vёshtirёsitё që ndikojnё në shkallёn e 
pёrmbushjes sё detyrimeve të parashikuara nё kёtё Konventë.  

 
Neni 19 

 
1. Komiteti miraton rregulloren e vet të brendshme.  
2. Komiteti zgjedh byronё e vet për një periudhë dyvjeçare.  
 

Neni 20 
 
1. Komiteti mblidhet zakonisht njё herё nё vit pёr njё periudhё jo mё tё gjatё se dy javё, 

për të shqyrtuar raportet e paraqitura në përputhje me nenin 18 të kësaj Konvente.  
2. Seancat e Komitetit mbahen zakonisht në Selinё e Organizatës sё Kombeve të 

Bashkuara ose në çdo vend tjetër të pёrshtatshёm të cilin e cakton Komiteti.  
 

Neni 21 
 
1. Komiteti i paraqet raport vjetor Asamblesё sё Përgjithshme të Organizatës sё 

Kombeve të Bashkuara, nёpёrmjet Kёshillit Ekonomik e Social, lidhur me 
aktivitetet e tij dhe mund të bёjё sugjerime e rekomandime të përgjithshme të 
bazuara në shqyrtimin e raporteve dhe të informacioneve qё ka marrё nga shtetet 
palë. Këto sugjerime dhe rekomandime pёrfshihen në raportin e Komitetit sё 
bashku me komentet e bёra nga shtetet palё, po qe se ka komente.  

2. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës sё Kombeve të Bashkuara raportet e 
Komitetit ia dёrgon Komisionit të Gjendjes sё Gruas sa pёr informacion.  
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Neni 22 
 
Institucionet e specializuara kanë të drejtё të pёrfaqёsohen gjatё shqyrtimit të zbatimit 
të dispozitave të tilla tё kёsaj Konvente që hyn në kuadrin e aktiviteteve të tyre. 
Komiteti mund të ftojё institucionet e specializuara për të paraqitur raporte lidhur me 
zbatimin e Konventës në ato fusha që hyjnё në kuadrin e veprimtarisё sё tyre.  
 
 

PJESA E GJASHTË 
 

Neni 23 
 
Asnjë dispozitё e kësaj Konvente nuk prek dispozita të tjera mё të përshtatshme për 
realizimin e barazisë sё burrit dhe të gruas që mund të pёrmbahen: 

(a) Në legjislacionin e një shteti palë; ose  
(b) Në çdo konventë, traktat ose marrëveshje tjetёr ndërkombëtare në fuqi në këtë 

shtet.  
 

Neni 24 
 
Shtetet palë zotohen të miratojnё të gjitha masat e nevojshme në shkallё kombёtare për 
të arritur realizimin e plotё të të drejtave të njohura nё kёtё Konventë.  
 

Neni 25 
 
1. Kjo Konventë është e hapur për nёnshkrimin e të gjitha shteteve.  
2. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës sё Kombeve të Bashkuara caktohet si 

depozitues i kësaj Konvente.  
3. Kjo Konventë i nёnshtrohet ratifikimit dhe instrumentet e ratifikimit depozitohen 

pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës sё Kombeve të Bashkuara.  
4. Kjo Konventë është e hapur për aderimin e të gjitha shteteve. Aderimi kryhet 

nёpёrmjet depozitimit të një instrumenti të aderimit pranë Sekretarit të 
Përgjithshëm të Organizatës sё Kombeve të Bashkuara.  

 
Neni 26 

 
1. Çdo shtet palë mund të kёrkojё kurdoherё rishikimin e kësaj Konvente duke i 

dёrguar një njoftim me shkrim për këtë qëllim Sekretarit të Përgjithshëm të 
Organizatës sё Kombeve të Bashkuara.  

2. Asambleja e Përgjithshme e Organizatës sё Kombeve të Bashkuara vendos për 
masat që duhen marrё, po qe se ёshtё e nevojshme, lidhur me një kёrkesё të tillё.  

 
Neni 27 

 
1. Kjo Konventë hyn në fuqi ditёn e tridhjetё pas datёs sё depozitimit, pranë 

Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës sё Kombeve të Bashkuara, të 
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instrumentit të njëzetё të ratifikimit ose të aderimit.  
2. Për secilin shtet që do të ratifikojё këtë Konventë ose që do të aderojё pas 

depozitimit të instrumentit të njëzetё të ratifikimit ose tё aderimit, kjo Konventë 
do të hyjё në fuqi ditёn e tridhjetё pas datёs sё depozitimit të instrumentit të tij të 
ratifikimit ose të aderimit.  

 
Neni 28 

 
1. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës sё Kombeve të Bashkuara merr masa dhe u 

dёrgon të gjitha shteteve tekstin e rezervave të bëra në çastin e ratifikimit ose të 
aderimit.  

2. Asnjë rezervё nuk lejohet po qe se nuk ёshtё nё pёrputhje me objektin dhe 
qёllimin e kësaj Konvente.  

3. Rezervat mund të tёrhiqen kurdoherë nëpërmjet një njoftimi drejtuar Sekretarit të 
Përgjithshëm të Organizatës sё Kombeve të Bashkuara, i cili informon të gjitha 
shtetet palë të Konventës. Njoftimi hyn në fuqi ditёn e marrjes.  

 
Neni 29 

 
1. Çdo mosmarrëveshje ndёrmjet dy ose mё shumë shteteve lidhur me interpretimin 

ose zbatimin e kësaj Konvente, që nuk zgjidhet nёpёrmjet bisedimeve, i nёshtrohet 
arbitrazhit me kërkesën e njërit prej tyre. Po qe se, brenda gjashtё muajve pasi të 
jetë bërë kёrkesa për arbitrazh, palёt nuk arrijnё të merren vesh pёr organizimin e 
arbitrazhit, cilado palë mund t'ia parashtrojё mosmarrëveshjen Gjykatёs 
Ndërkombëtare të Drejtësisë, duke bërë kërkesën në përputhje me Statutin e 
Gjykatёs.  

2. Çdo shtet palë, në kohёn kur nёnshkruan, ratifikon ose aderon nё këtë Konventë, 
ka të drejtё të deklarojё se nuk e quan veten të detyruar sipas paragrafit 1 të këtij 
neni. Shtetet e tjera palë nuk do të jenë të detyruara sipas kёtij paragrafi ndaj çdo 
shteti palë që ka paraqitur një rezervё të tillё.  

3. Çdo shtet palë që shpreh një rezervё, në përputhje me paragrafin 2 të këtij neni, 
mund ta tёrheqё këtë rezervё kurdoherё nёpёrmjet një njoftimi drejtuar Sekretarit 
të Përgjithshëm të Organizatës sё Kombeve të Bashkuara.  

 
Neni 30 

 
Kjo Konventë, tekstet e sё cilёs në gjuhёt arabe, kineze, angleze, frёnge, ruse dhe 
spanjolle janë njёsoj autentike, depozitohet pranë Sekretarit të Përgjithshëm të 
Organizatës sё Kombeve të Bashkaura.  
 
DUKE U BAZUAR NË SA MË SIPËR, të nёnshkruarit, të autorizuar rregullisht 
nёnshkruan këtë Konventë.  
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7. Konventa e të Drejtave të Fëmijëve (1989) 
 

KONVENTA E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE (1989) 
 
Miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara 

më 20 nëntor 1989 
 

PREAMBULA 
 
Shtetet Palë në këtë Konventë, 
 
Duke pasur parasysh se, në përputhje me parimet e shpallura në Kartën e Kombeve të 
Bashkuara, njohja e dinjitetit të lindur dhe e të drejtave të barabarta e të 
patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore është baza e lirisë, drejtësisë 
dhe e paqes në botë, 
 
Duke mbajtur parasysh faktin se popujt e Kombeve të Bashkuara kanë ripohuar në 
Kartë besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut dhe në dinjitetin dhe vlerën e 
njeriut dhe kanë vendosur të nxisin përparimin shoqëror e të krijojnë kushte më të mira 
jetese, në një liri më të madhe, 
 
Duke pranuar se Kombet e Bashkuara, në Deklaratën Universale të të Drejtave të 
Njeriut dhe në Paktet ndërkombëtare mbi të Drejtat e Njeriut, kanë shpallur dhe kanë 
pranuar që çdonjëri mund të përfitojë nga të gjitha të drejtat dhe të gjitha liritë e 
parashtruara në to, pa asnjë dallim race, ngjyre, gjinie, gjuhe, feje, opinioni politik ose 
çdo lloj opinioni tjetër, origjine kombëtare ose shoqërore, pasurie, prejardhjeje ose çdo 
lloj gjendjeje tjetër, 
 
Duke kujtuar se në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut, Kombet e 
Bashkuara kanë shpallur që mosha e fëmijërisë ka të drejtë për një përkujdesje dhe 
përkrahje të veçantë, 
 
Të bindur se familja, si njësi bazë e shoqërisë dhe mjedis natyror për rritjen dhe 
mirëqenien e të gjithë anëtarëve të saj dhe veçanërisht të fëmijëve, duhet të ketë 
mbrojtjen dhe përkrahjen e nevojshme që të mund të marrë përsipër plotësisht rolin e 
saj në bashkësi, 
 
Duke pranuar se fëmija, për zhvillimin e plotë dhe të harmonishëm të personalitetit të 
tij, duhet të rritet në mjedis familjar, në një atmosferë lumturie, dashurie dhe 
mirëkuptimi, 
 
Duke pasur parasysh se fëmija duhet të përgatitet plotësisht për të bërë një jetë 
individuale në shoqëri dhe të edukohet në frymën e idealeve të shpallura në Kartën e 
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Kombeve të Bashkuara dhe sidomos në frymën e paqes, të dinjitetit, tolerancës, lirisë, 
barazisë dhe solidaritetit, 
 
Duke mbajtur parasysh se domosdoshmëria për t’i dhënë një mbrojtje të posaçme 
fëmijës është pohuar në Deklaratën e Gjenevës mbi të Drejtat e Fëmijës të vitit 1924 
dhe në Deklaratën mbi të Drejtat e Fëmijës të miratuar nga Kombet e Bashkuara më 20 
nëntor 1959 dhe që është njohur në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut, në 
Paktin Ndërkombëtar mbi të Drejtat Civile dhe Politike (në veçanti në nenet 23 dhe 
24), në Paktin Ndërkombëtar mbi të Drejtat Ekonomike, Shoqërore dhe Kulturore (në 
veçanti në nenin 10) dhe në statutet e instrumentet përkatëse të agjencive të 
specializuara dhe të organizatave ndërkombëtare, që merren me mirëqenien e fëmijës,  
 
Duke mbajtur parasysh se, ashtu siç është thënë në Deklaratën e të Drejtave të Fëmijës 
“fëmija, për shkak të papjekurisë së tij fizike dhe intelektuale ka nevojë për një 
mbrojtje dhe kujdes të posaçëm, përfshirë mbrojtjen juridike të përshtatshme, si para 
ashtu dhe pas lindjes”, 
 
Duke kujtuar dispozitat e Deklaratës mbi Parimet Shoqërore dhe Juridike lidhur me 
Mbrojtjen dhe Mirëqenien e Fëmijëve, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me vendosjen e 
fëmijës në një familje ushqyese dhe birësimin e fëmijës brenda dhe jashtë vendit; me 
rregullat minimale standard të Kombeve të Bashkuara mbi administrimin e drejtësisë 
për të miturit (Rregullat e Pekinit) dhe të Deklaratës mbi Mbrojtjen e Grave dhe 
Fëmijëve në Periudha të Gjendjes së Jashtëzakonshme dhe Konflikti të Armatosur, 
 
Duke pranuar se në të gjitha vendet e botës ka fëmijë që jetojnë në kushte 
jashtëzakonisht të vështira dhe se është e nevojshme që këtyre fëmijëve t’u kushtohet 
një vëmendje e veçantë, 
 
Duke mbajtur parasysh si duhet rëndësinë e traditave dhe të vlerave kulturore të çdo 
populli në mbrojtjen dhe zhvillimin e harmonishëm të fëmijës, 
 
Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të 
jetesës së fëmijëve në të gjitha vendet, dhe veçanërisht në vendet në zhvillim, 
 
U morën vesh për sa vijon: 

 
PJESA I 

 
Neni 1 

 
Në këtë Konventë, me fëmijë kuptohet çdo qenie njerëzore nën moshën 18 vjeç, me 
përjashtim të rasteve kur mosha madhore arrihet më përpara, në përputhje me 
legjislacionin të cilit ai i nënshtrohet.  
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Neni 2 
 
1. Shtetet Palë angazhohen të respektojnë të drejtat e përmendura në këtë Konventë 

dhe t’ia garantojnë ato çdo fëmije, që përfshihet në juridiksionin e tyre, pa asnjë 
lloj dallimi, pavarësisht nga raca, ngjyra, gjinia, gjuha, feja, opinioni politik ose 
çdo opinion tjetër, nga origjina kombëtare, etnike ose shoqërore, pasuria, 
paaftësia, prejardhja familjare apo çdo gjendje tjetër e fëmijës ose prindërve të tij 
ose përfaqësuesve të tij ligjorë.  

2. Shtetet Palë marrin të gjitha masat e duhura, me qëllim që fëmija të jetë efektivisht 
i mbrojtur nga të gjitha format e diskriminimit ose ndëshkimit, për shkak të 
pozitës, veprimtarive, opinioneve të shprehura ose bindjeve të prindërve të tij, të 
përfaqësuesve të tij ligjorë ose të anëtarëve të familjes së tij.  

 
Neni 3 

 
1. Në të gjitha vendimet që kanë të bëjnë me fëmijën, të marra qoftë nga institucione 

publike ose private të përkrahjes shoqërore, nga gjykatat, autoritetet administrative 
apo organet legjislative, interesi më i lartë i fëmijës duhet të jetë konsiderata 
mbizotëruese.  

2. Shtetet Palë angazhohen që t’i sigurojnë fëmijës mbrojtjen dhe kujdesin e 
nevojshëm për mirëqenien e tij, duke pasur parasysh të drejtat dhe detyrat e 
prindërve të tij, të kujdestarëve të tij ligjorë ose të personave të tjerë ligjërisht 
përgjegjës për të dhe, për këtë qëllim, ata marrin të gjitha masat legjislative dhe 
administrative përkatëse.  

3. Shtetet Palë marrin masa që institucionet, shërbimet dhe qendrat që përgjigjen për 
kujdesin dhe mbrojtjen e fëmijëve të veprojnë në përputhje me normat e caktuara 
nga autoritetet kompetente, veçanërisht në fushën e sigurisë, të shëndetit, të numrit 
dhe aftësive të personelit të tyre si dhe të kontrollit të duhur.  

 
Neni 4 

 
Shtetet Palë angazhohen të marrin të gjitha masat legjislative, administrative e të tjera 
të nevojshme, për të vënë në jetë të drejtat e njohura në këtë Konventë. Lidhur me të 
drejtat ekonomike, shoqërore e kulturore, Shtetet Palë marrin të gjitha masat e 
mundshme, në bazë të burimeve që disponojnë dhe, kur është nevoja, në kuadrin e 
bashkëpunimit ndërkombëtar.  

 
Neni 5 

 
Shtetet Palë respektojnë përgjegjësitë, të drejtat dhe detyrat që kanë prindërit ose, sipas 
rastit, anëtarët e familjes së zgjeruar ose të bashkësisë, siç parashikohet nga zakoni i 
vendit, kujdestarët ose persona të tjerë ligjërisht përgjegjës për fëmijën, për t’i dhënë 
këtij, në përputhje me zhvillimin e aftësive të tij, drejtimin dhe udhëheqjen e duhur për 
ushtrimin e të drejtave që i njeh atij kjo Konventë.  
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Neni 6 
 
1. Shtetet Palë njohin se çdo fëmijë ka të drejtën e pamohueshme për të jetuar.  
2. Shtetet Palë, marrin të gjitha masat e mundshme për të siguruar mbijetesën dhe 

zhvillimin e fëmijës.  
 

Neni 7 
 
1. Fëmija regjistrohet menjëherë sapo lind dhe qysh atëherë ka të drejtën të ketë një 

emër, të drejtën për të fituar një shtetësi dhe, brenda mundësive, të drejtën për të 
njohur prindërit e tij dhe për të pasur kujdesin e tyre.  

2. Shtetet Palë sigurojnë zbatimin e këtyre të drejtave, në përputhje me legjislacionin 
e tyre kombëtar dhe me detyrimet që rrjedhin nga instrumentet përkatëse 
ndërkombëtare në këtë fushë, sidomos në rastet kur, në mungesë të tyre, fëmija do 
të mbetej pa shtetësi.  

 
Neni 8 

 
1. Shtetet Palë marrin përsipër të respektojnë të drejtën e fëmijës për të ruajtur 

identitetin e tij, përfshirë këtu shtetësinë, mbiemrin dhe lidhjet familjare, sipas 
ligjit, pa ndërhyrje të paligjshme.  

2. Në qoftë se një fëmije i mohohen në mënyrë të paligjshme disa ose të gjithë 
elementet e identitetit të tij, Shtetet Palë i japin atij ndihmën dhe mbrojtjen e 
duhur, me qëllim që identiteti i tij të rivendoset shpejt.  

 
Neni 9 

 
1. Shtetet Palë garantojnë që fëmija të mos ndahet nga prindërit kundër dëshirës së 

tyre, përveç rastit kur autoritetet kompetente, në bazë të rishikimit gjyqësor, 
vendosin që, në përputhje me ligjin dhe procedurat përkatëse kjo ndarje është e 
domosdoshme, në interesin më të lartë të fëmijës. Ky vendim mund të jetë i 
nevojshëm në raste të veçanta, si ai kur prindërit keqtrajtojnë ose nuk kujdesen për 
fëmijën, ose kur ata jetojnë të ndarë dhe kur duhet vendosur se ku duhet të banojë 
fëmija.  

2. Në të gjitha rastet e parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni, të gjitha palët e 
interesuara duhet të kenë mundësinë të marrin pjesë në diskutim dhe të bëjnë të 
njohura mendimet e tyre.  

3. Shtetet Palë respektojnë të drejtën e fëmijës së ndarë nga njëri ose nga të dy 
prindërit, që të mbajë rregullisht marrëdhënie vetjake dhe takime të drejtpërdrejta 
me të dy prindërit e tij, me përjashtim të rasteve kur kjo nuk është në interesin më 
të lartë të fëmijës.  

4. Kur ndarja është rrjedhojë e çdo mase të marrë nga një Shtet Palë, si ndalimi, 
burgimi, internimi, dëbimi ose vdekja, (përfshirë këtu vdekjen për çfarëdo shkaku, 
kur personi është i ndaluar nga shteti) e njërit ose të dy prindërve, ose të fëmijës, 
ky Shtet Palë, sipas kërkesës, u jep prindërve, fëmijës ose, kur është rasti, një 
anëtari tjetër të familjes, të dhëna të hollësishme mbi vendin ku ndodhen anëtari 
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ose anëtarët e familjes, me përjashtim të rasteve kur dhënia e këtyre të dhënave 
dëmton mirëqenien e fëmijës. Shtetet Palë sigurojnë gjithashtu, që paraqitja e një 
kërkese të tillë të mos sjellë në vetvete pasoja të dëmshme për personin ose 
personat e interesuar.  

 
Neni 10 

 
1. Në përputhje me detyrimin e Shteteve Palë sipas paragrafit 1 të nenit 9, kërkesat e 

bëra nga një fëmijë ose nga prindërit e tij, me qëllim që të hyjnë në një Shtet Palë 
ose të largohen prej tij, për arsye ribashkimi të familjes, trajtohen nga Shtetet Palë 
në një frymë pozitive, me humanizëm dhe me shpejtësi. Shtetet Palë sigurojnë 
gjithashtu që paraqitja e një kërkese të tillë të mos sjellë pasoja të dëmshme për 
autorët e kërkesës dhe anëtarët e familjes së tyre.  

2. Një fëmijë, prindërit e të cilit banojnë në shtete të ndryshme, ka të drejtë të mbajë 
marrëdhënie personale dhe takime të rregullta të drejtpërdrejta me të dy prindërit e 
tij, me përjashtim të rrethanave të jashtëzakonshme. Për këtë qëllim dhe në 
përputhje me detyrimin e Shteteve Palë, sipas paragrafit 1 të nenit 9, Shtetet Palë 
respektojnë të drejtën e fëmijës dhe të prindërve të tij për t’u larguar nga çdo vend, 
përfshirë këtu edhe të vetin, si dhe të kthehen në vendin e tyre. E drejta për t’u 
larguar nga çdo vend bëhet objekt kufizimesh vetëm në rastet e përcaktuara me 
ligj, të cilat janë të nevojshme për të mbrojtur sigurimin kombëtar, rendin publik, 
shëndetin dhe moralin publik ose të drejtat dhe liritë e të tjerëve dhe që janë në 
pajtim me të drejtat e njohura në këtë Konventë.  

 
Neni 11 

 
1. Shtetet Palë marrin masa për të luftuar zhvendosjet dhe mosrikthimet e paligjshme 

të fëmijëve në vend të huaj.  
2. Për këtë qëllim, Shtetet Palë nxisin përfundimin e marrëveshjeve dypalëshe ose 

shumëpalëshe ose aderimin në marrëveshjet ekzistuese.  
 

Neni 12 
 
1. Shtetet Palë i garantojnë fëmijës, i cili është i aftë të ketë pikëpamjet e tij, të 

drejtën për t’i shprehur lirisht këto pikëpamje, për çdo çështje që ka të bëjë me të, 
duke i vlerësuar ato në përputhje me moshën dhe shkallën e pjekurisë së tij.  

2. Për këtë qëllim, fëmijës i jepet mundësia që të dëgjohet në çdo procedurë 
gjyqësore ose administrative, që ka të bëjë me të, qoftë drejtpërdrejt, qoftë 
nëpërmjet një përfaqësuesi ose të një organi të përshtatshëm, në përputhje me 
rregullat e procedurës së legjislacionit kombëtar. 

 
Neni 13 

 
1. Fëmija ka të drejtën e lirisë së shprehjes; kjo e drejtë përfshin lirinë për të kërkuar, 

për të marrë dhe për të përcjellë informacione dhe ide të çdo lloji, pa marrë 
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parasysh kujfijtë, në formë gojore, të shkruar, të shtypur ose artistike, ose me çdo 
mjet tjetër të zgjedhur nga fëmija.  

2. Ushtrimi i kësaj të drejte mund t’i nënshtrohet disa kufizimeve, por vetëm kur 
përcaktohen me ligj dhe janë të domosdoshme për: 
(a) Respektimin e të drejtave ose reputacionit të të tjerëve; ose 
(b) Mbrojtjen e sigurimit kombëtar, të rendit publik, të shëndetit ose të moralit 

publik.  
 

Neni 14 
 
1. Shtetet Palë respektojnë të drejtën e fëmijës për lirinë e mendimit, të ndërgjegjes 

dhe të fesë.  
2. Shtetet Palë respektojnë të drejtat dhe detyrimet e prindërve dhe, sipas rastit, të 

përfaqësuesve ligjorë të fëmijës, për ta drejtuar atë në ushtrimin e të drejtës së tij, 
në përputhje me zhvillimin e aftësive të tij.  

3. Liria për të manifestuar fenë ose bindjet e tij mund t’u nënshtrohet vetëm 
kufizimeve të përcaktuara me ligj dhe që janë të domosdoshme për të mbrojtur 
sigurinë publike, rendin publik, shëndetin dhe moralin publik, ose liritë dhe të 
drejtat themelore të të tjerëve.  

 
Neni 15 

 
1. Shtetet Palë njohin të drejtat e fëmijës për lirinë e organizimit dhe lirinë e 

grumbullimit paqësor.  
2. Asnjë kufizim nuk mund të ketë në ushtrimin e këtyre të drejtave, përveç atyre të 

përcaktuara me ligj dhe që janë të nevojshme në një shoqëri demokratike, në 
interes të sigurimit kombëtar, të sigurisë publike ose të rendit publik, ose për të 
mbrojtur shëndetin ose moralin publik, ose të drejtat dhe liritë e të tjerëve.  

 
Neni 16 

 
1. Asnjë fëmijë nuk u nënshtrohet ndërhyrjeve arbitrare ose të paligjshme në jetën e 

tij private, në familje, në shtëpi ose në korrespondencën e tij, as cenimeve të 
kundërligjshme të nderit dhe reputacionit të tij.  

2. Fëmija ka të drejtën e mbrojtjes me ligj kundër ndërhyrjeve ose cenimeve të tilla.  
 

Neni 17 
 
Shtetet Palë njohin funksionin e rëndësishëm që përmbushin mjetet e komunikimit 
masiv dhe garantojnë që fëmija të marrë informacione dhe materiale që vijnë nga 
burime të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, sidomos ato që synojnë të rrisin 
mirëqenien e tij shoqërore, shpirtërore e morale, si dhe shëndetin e tij fizik dhe mendor. 
Për këtë qëllim Shtetet Palë: 

(a) Inkurajojnë mjetet e komunikimit masiv për të përhapur një informacion dhe 
materiale me dobi shoqërore dhe kulturore për fëmijën dhe në përputhje me 
frymën e nenit 29; 



Lista I - Marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare drejtpërdrejt të zbatueshme në... 

 107 

(b) Inkurajojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në prodhimin, shkëmbimin dhe 
shpërndarjen e të tilla informacioneve dhe materialeve nga burime të 
ndryshme kulturore, kombëtare e ndërkombëtare; 

(c) Inkurajojnë prodhimin dhe përhapjen e librave për fëmijë; 
(d) Inkurajojnë mjetet e komunikimit masiv, mbajnë parasysh, në mënyrë të 

veçantë nevojat gjuhësore, të fëmijës që i përket një grupi etnik ose është 
autokton; 

(e) Nxisin përpunimin e orientimeve të nevojshme për mbrojtjen e fëmijës nga 
informacioni dhe materialet që dëmtojnë mirëqenien e tij, duke pasur 
parasysh dispozitat e neneve 13 dhe 18.  

 
Neni 18 

 
1. Shtetet Palë përpiqen me të gjitha mundësitë, për të siguruar njohjen e parimit, 

sipas të cilit të dy prindërit kanë përgjegjësi të përbashkët për edukimin dhe 
zhvillimin e fëmijës. Përgjegjësinë kryesore për edukimin dhe zhvillimin e fëmijës 
e kanë prindërit, ose sipas rastit, përfaqësuesit e tij ligjorë. Ata duhet të udhëhiqen, 
në radhë të parë, nga interesi më i lartë i fëmijës.  

2. Për të garantuar dhe zhvilluar të drejtat e përmendura në këtë Konventë, Shtetet 
Palë u japin ndihmën e duhur prindërve dhe përfaqësuesve ligjorë të fëmijës, në 
ushtrimin e përgjegjësisë që u bie atyre për rritjen e fëmijës dhe sigurojnë ngritjen 
e institucioneve, qendrave ose shërbimeve të kujdesit për fëmijët.  

3. Shtetet Palë marrin të gjitha masat e nevojshme për t’u siguruar fëmijëve, prindërit 
e të cilëve janë në marrëdhënie pune, të drejtën të përfitojnë nga shërbimet dhe 
lehtësitë e kujdesit për fëmijët, për të cilat janë ngritur.  

 
Neni 19 

 
1. Shtetet Palë marrin të gjitha masat legjislative, administrative, shoqërore dhe 

edukative për mbrojtjen e fëmijës nga çdo formë e dhunës fizike ose mendore, 
fyerja ose keqtrajtimi, braktisja apo mospërfillja, nëpërkëmbja ose shfrytëzimi, 
përfshirë abuzimin seksual, për sa kohë që ai është nën ruajtjen e prindërve të tij 
ose të njërit prej tyre, të përfaqësuesit ose përfaqësuesve të tij ligjorë ose të çdo 
personi tjetër të cilit i është besuar.  

2. Këto masa mbrojtjeje përfshijnë, kur është e përshtatshme, procedura të efektshme 
për hartimin e programeve shoqërore për përkrahjen e nevojshme të fëmijës dhe 
atyre që kujdesen për të, si dhe për forma të tjera parandalimi dhe identifikimi, 
raportimi, referimi, hetimi, trajtimi dhe ndjekjeje të rasteve të keqtrajtimit të 
fëmijës, të përshkruara më lart, duke përfshirë, në se duhet, procedurat e 
ndërhyrjes gjyqësore.  

 
Neni 20 

 
1. Një fëmije, të cilit i mohohet në mënyrë të përkohshme ose të përhershme mjedisi 

i tij familjar, ose kur nuk është në interesin e tij më të lartë të qëndrojë në këtë 
mjedis, ka të drejtë për një mbrojtje dhe një ndihmë të posaçme nga shteti.  
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2. Shtetet Palë sigurojnë për këtë fëmijë një përkujdesje alternative, në pëputhje me 
legjislacionin e tyre të brendshëm.  

3. Kjo përkujdesje alternative mund të ketë, inter alia, formën e vendosjes në një 
familje, të “Kafalasë” sipas të drejtës islamike, të birësimit ose, në rast nevoje, të 
vendosjes në një qendër të përshtatshme të kujdesit për fëmijët. Në gjetjen e këtyre 
zgjidhjeve, duhet të mbahen mirë parasysh dëshira për vazhdimësinë në edukimin 
e fëmijës, si dhe origjina e tij etnike, fetare, kulturore dhe gjuhësore.  

 
Neni 21 

 
Shtetet Palë, të cilët pranojnë dhe/ose lejojnë sistemin e birësimit, garantojnë që 
konsiderata mbizotëruese të jetë interesi më i lartë i fëmijës dhe: 

(a) Sigurojnë që birësimi i fëmijës të autorizohet vetëm nga autoritetet 
kompetente, të cilët përcaktojnë, në përputhje me ligjin dhe procedurat e 
zbatueshme dhe mbi bazën e të gjitha të dhënave përkatëse dhe të besueshme, 
që birësimi të lejohet duke mbajtur parasysh gjendjen e fëmijës në raport me 
prindërit, të afërmit dhe përfaqësuesit e tij ligjorë dhe, kur është e nevojshme, 
personat e interesuar të kenë dhënë pëlqimin e tyre të ndërgjegjshëm për 
birësimin, mbi bazën e këshillimit të nevojshëm; 

(b) Pranojnë se birësimi në një vend tjetër mund të shihet si një alternativë për të 
siguruar kujdesin për fëmijën, në qoftë se fëmija nuk mund të vendoset në një 
familje ushqyese ose birësuese, ose të ketë një mënyrë tjetër të përshtatshme 
përkujdesjeje në vendin e tij të origjinës; 

(c) Sigurojnë që, në rast birësimi në një vend tjetër, fëmija të gëzojë mbrojtjen 
dhe normat e barasvlershme me ato që ekzistojnë në rastin e birësimit në 
vendin e tij; 

(d) Marrin të gjitha masat e duhura për të siguruar që, në rast birësimi në një 
vend tjetër, vendosja e fëmijës të mos kthehet në një përfitim material të 
pavend për personat e implikuar në të; 

(e) Mbështesin, sipas rastit, objektivat e këtij neni, duke përfunduar rregullime 
ose marrëveshje dypalëshe ose shumëpalëshe dhe përpiqen në këtë kuadër të 
sigurojnë që vendosja e fëmijës në një vend tjetër të bëhet nga autoritetet ose 
organet kompetente.  

 
Neni 22 

 
1. Shtetet Palë marrin masat e duhura për të siguruar që një fëmijë, i cili kërkon të 

marrë statusin e refugjatit ose që konsiderohet si i tillë sipas rregullave dhe 
procedurave të së drejtës ndërkombëtare ose të brendshme të zbatueshme, qoftë 
vetëm apo i shoqëruar nga prindërit e tij ose nga çdo person tjetër, të përfitojë nga 
mbrojtja dhe përkrahja humanitare e duhur, për t’i lejuar atij të gëzojë të drejtat që 
i njohin kjo Konventë dhe instrumentet e tjera ndërkombëtare mbi të drejtat e 
njeriut ose me karakter humanitar, në të cilat Shtetet janë Palë.  

2. Për këtë qëllim, Shtetet Palë bashkëpunojnë, kur e gjykojnë të nevojshme, në çdo 
përpjekje të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe të organizatave të tjera 
ndërqeveritare ose joqeveritare kompetente, që bashkëpunojnë me Organizatën e 
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Kombeve të Bashkuara për të mbrojtur dhe ndihmuar fëmijën dhe për të kërkuar 
prindërit ose anëtarët e tjerë të familjes të çdo fëmije refugjat, me qëllim që të 
sigurojnë informacionin e nevojshëm për bashkimin me familjen. Në rastet kur as 
prindërit, as anëtarët e tjerë të familjes nuk gjenden, fëmijës do t’i jepet e njëjta 
mbrojtje, si çdo fëmije tjetër që i mungon ngaherë ose përkohësisht mjedisi 
familjar, cilado qoftë arsyeja, sikundër parashikohet në këtë Konventë.  

 
Neni 23 

 
1. Shtetet Palë pranojnë se fëmija me paaftësi mendore ose fizike duhet të bëjë një 

jetë normale dhe të përshtatshme, në kushte që garantojnë dinjitetin e tij, që nxisin 
autonominë dhe lehtësojnë pjesëmarrjen e tij aktive në jetën e bashkësisë.  

2. Shtetet Palë njohin të drejtën e fëmijës me paaftësi për kujdes të posaçëm dhe 
nxisin e sigurojnë, brenda mundësive të të ardhurave të disponueshme, dhënien 
fëmijës, i cili përmbush kushtet, si dhe atyre që kujdesen për të, të ndihmës që 
kërkohet dhe që i përshtatet gjendjes së fëmijës dhe gjendjes financiare të 
prindërve të tij, ose të atyre që kujdesen për të.  

3. Duke njohur nevojat e veçanta të fëmijës me paaftësi, ndihma e dhënë sipas 
paragrafit 2 të këtij neni jepet falas sa herë të jetë e mundur, duke pasur parasysh 
burimet financiare të prindërve të tij ose të atyre që kujdesen për të dhe kjo synon 
që fëmijët me paaftësi të kenë mundësi efektivisht të marrin arsim, kualifikim, 
shërbime shëndetësore, shërbime riaftësimi, përgatitje për punësim dhe veprimtari 
argëtuese, në mënyrë që fëmija të sigurojë një integrim shoqëror dhe zhvillim 
vetiak sa më të plotë, përfshirë zhvillimin e tij kulturor dhe shpirtëror.  

4. Shtetet Palë, në frymën e bashkëpunimit ndërkombëtar, nxisin shkëmbimin e 
informacionit të përshtatshëm në fushën e kujdesit shëndetësor parandalues dhe të 
trajtimit mjekësor, psikologjik dhe funksional të fëmijëve me paaftësi, përfshirë 
përhapjen dhe mundësinë e marrjes së informacionit lidhur me metodat e 
riaftësimit, edukimit dhe shërbimeve të formimit profesional, me qëllim që Shtetet 
Palë të kenë mundësi të përmirësojnë cilësitë dhe aftësitë e tyre dhe të zgjerojnë 
përvojën e tyre në këto fusha. Në këtë drejtim, duhet të mbahen parasysh në 
mënyrë të veçantë nevojat e vendeve në zhvillim.  

 
Neni 24 

 
1. Shtetet Palë njohin të drejtën e fëmijës për të gëzuar një gjendje shëndetësore sa 

më të mirë dhe për të përfituar nga shërbimet për trajtimin e sëmundjes dhe 
riaftësimin e shëndetit. Shtetet Palë përpiqen të sigurojnë që asnjë fëmije të mos i 
mohohet e drejta për të pasur këto shërbime të kujdesit shëndetësor.  

2. Shtetet Palë ndjekin zbatimin e plotë të kësaj të drejte dhe në veçanti marrin masat 
e duhura: 
(a) Për të ulur vdekshmërinë foshnjore dhe fëmijërore; 
(b) Për t’u siguruar të gjithë fëmijëve ndihmën e nevojshme mjekësore dhe 

kujdesin për shëndetin, duke e vënë theksin në zhvillimin e kujdesit 
shëndetësor parësor; 
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(c) Për të luftuar sëmundjen dhe kequshqyerjen, edhe në kuadrin e kujdesit 
shëndetësor parësor, me anë të përdorimit, ndër të tjera, të teknikave 
lehtësisht të arritshme si dhe të sigurimit të produkteve ushqimore të 
përshtatshme dhe ujit të pijshëm të pastër, duke pasur parasysh rreziqet e 
ndotjes së mjedisit natyror; 

(d) Për t’u siguruar nënave kujdesin e duhur shëndetësor, para dhe pas lindjes; 
(e) Për të mundësuar që gjithë grupet shoqërore dhe në veçanti prindërit dhe 

fëmijët të marrin informacion, të kenë mundësi edukimi dhe të përkrahen për 
të përdorur dijet bazë për shëndetin dhe të ushqyerit e fëmijës, përparësitë e 
ushqyerjes me gji, higjienën dhe shëndoshjen e mjedisit dhe parandalimin e 
aksidenteve; 

(f) Për të zhvilluar kujdesin shëndetësor parandalues, këshillimin e prindërve, 
edukimin dhe shërbimet në fushën e planifikimit familjar.  

3. Shtetet Palë marrin të gjitha masat e efektshme dhe të nevojshme për të zhdukur 
praktikat tradicionale të dëmshme për shëndetin e fëmijëve.  

4. Shtetet Palë marrin përsipër të nxisin dhe inkurajojnë bashkëpunimin 
ndërkombëtar, me qëllim që të sigurojnë gradualisht realizimin e plotë të së drejtës 
së njohur në këtë nen. Për këtë, mbahen parasysh në mënyrë të veçantë nevojat e 
vendeve në zhvillim.  

 
Neni 25 

 
Shtetet Palë i njohin fëmijës, për të cilin është vendosur nga autoritetet kompetente për 
të qenë nën kujdesje, mbrojtje ose trajtim fizik ose mendor, të drejtën e një ekzaminimi 
periodik të këtij trajtimi dhe të çdo rrethane tjetër lidhur me këtë vendosje.  

 
Neni 26 

 
1. Shtetet Palë i njohin çdo fëmije të drejtën për të përfituar përkrahje shoqërore, 

përfshirë sigurime shoqërore dhe marrin masat e nevojshme për të arritur 
realizimin e plotë të kësaj të drejte, në përputhje me legjislacionin e tyre kombëtar.  

2. Ndihmat, ku është e nevojshme, duhet të jepen duke pasur parasysh të ardhurat 
dhe kushtet e fëmijës dhe personave përgjegjës për mbajtjen e tij si dhe çdo 
konsideratë tjetër që lidhet me kërkesën për ndihmë të bërë nga vetë fëmija ose në 
emër të tij.  

 
Neni 27 

 
1. Shtetet Palë njohin të drejtën e çdo fëmije për një nivel jetese të mjaftueshëm për 

zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror.  
2. Përgjegjësinë për të siguruar kushtet e nevojshme të jetesës për zhvillimin e 

fëmijës, brenda kufijve të mundësive dhe mjeteve të tyre financiare, e kanë në 
radhë të parë prindi ose prindërit ose personat e tjerë përgjegjës për rritjen e 
fëmijës.  

3. Shtetet Palë marrin masat e duhura, sipas kushteve kombëtare dhe mundësive të 
tyre, për të ndihmuar prindërit dhe personat e tjerë përgjegjës për fëmijën, që të 
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vënë në jetë këtë të drejtë dhe, në rast nevoje, për të siguruar një përkrahje 
materiale dhe programe mbështetjeje, sidomos lidhur me ushqimin, veshmbathjen 
dhe banimin.  

4. Shtetet Palë marrin të gjitha masat e duhura për të siguruar marrjen e pensionit 
ushqimor të fëmijës nga prindërit e tij ose nga personat e tjerë që kanë përgjegjësi 
financiare ndaj tij, qoftë brenda ose jashtë vendit. Në veçanti, në rastet kur personi 
që ka një përgjegjësi financiare ndaj fëmijës jeton në një shtet tjetër nga ai i 
fëmijës, Shtetet Palë favorizojnë aderimin në marrëveshjet ndërkombëtare ose 
përfundimin e marrëveshjeve të tilla si dhe miratimin e rregullimeve të tjera të 
duhura.  

 
Neni 28 

 
1. Shtetet Palë njohin të drejtën e fëmijës për arsimim dhe, me qëllim që të arrihet 

kjo e drejtë, hap pas hapi dhe mbi bazën e mundësive të barabarta, në mënyrë të 
veçantë ata: 
(a) Bëjnë arsimin fillor të detyrueshëm dhe falas për të gjithë; 
(b) Inkurajojnë zhvillimin e formave të ndryshme të arsimit të mesëm si të 

përgjithshëm, dhe profesional, i bëjnë ato të hapura e të mundshme për çdo 
fëmijë dhe marrin masa të përshtatshme, si vendosja e arsimit falas dhe 
dhënia e një ndihme financiare në rast nevoje; 

(c) U sigurojnë të gjithëve arsimin e lartë, sipas aftësive të secilit, me të gjitha 
mjetet e përshtatshme; 

(d) Bëjnë të mundshëm dhe të arritshëm për çdo fëmijë informacionin dhe 
orientimin shkollor e profesional; 

(e) Marrin masa për të inkurajuar frekuentimin e rregullt të shkollës dhe uljen e 
përqindjes së braktisjes së shkollës.  

2. Shtetet Palë marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që disiplina 
shkollore të zbatohet në mënyrë të pajtueshme me dinjitetin njerëzor të fëmijës 
dhe në përputhje me këtë Konventë.  

3. Shtetet Palë nxisin dhe inkurajojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e 
arsimit, për të kontribuar, në mënyrë të veçantë, në zhdukjen e padijes dhe të 
analfabetizmit kudo në botë dhe për të lehtësuar përvetësimin e njohurive 
shkencore e teknike dhe të metodave moderne të mësimdhënies. Për këtë, mbahen 
parasysh në mënyrë të veçantë nevojat e vendeve në zhvillim.  

 
Neni 29 

 
1. Shtetet Palë u morën vesh që arsimimi i fëmijës të ketë për synim: 

(a) Të zhvillojë potencialin e plotë të personalitetit, dhuntive dhe aftësive 
mendore e fizike të fëmijës; 

(b) Të rrisë respektin për të drejtat e liritë themelore të njeriut dhe për parimet e 
mishëruara në Kartën e Kombeve të Bashkuara; 

(c) Të rrisë respektin për prindërit e fëmijës, për identitetin e tij, gjuhën dhe 
vlerat kulturore, për vlerat kombëtare të vendit ku fëmija jeton, të vendit të 
origjinës dhe të qytetërimeve të ndryshme nga i veti; 
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(d) Ta përgatisë fëmijën për një jetë të përgjegjshme në një shoqëri të lirë, në 
frymë e mirëkuptimit, paqes, tolerancës, barazisë midis sekseve dhe miqësisë 
midis të gjithë popujve, grupeve etnike, grupeve kombëtare e fetare dhe 
personave me origjinë autoktone; 

(e) T’i zhvillojë fëmijës respektin për mjedisin natyror.  
2. Asnjë dispozitë e këtij neni ose e nenit 28 nuk do të interpretohet në mënyrë të 

atillë që të cënojë lirinë e personave fizikë ose juridikë, për të krijuar e drejtuar 
qendra arsimore, gjithmonë me kusht që parimet e përmendura në paragrafin 1 të 
këtij neni të respektohen dhe që arsimi që jepet në këto qendra të jetë në përputhje 
me normat minimale që përcaktohen nga Shteti.  

 
Neni 30 

 
Në Shtetet ku ekzistojnë pakica etnike, fetare apo gjuhësore, ose persona me origjinë 
autoktone, një fëmije që i përket një minoriteti ose është autokton, nuk mund t’i 
mohohet e drejta për të pasur kulturën e vet, të ushtrojë dhe praktikojë fenë e vet, ose të 
përdorë gjuhën e vet së bashku me anëtarët e tjerë të grupit të tij.  

 
Neni 31 

 
1. Shtetet Palë i njohin fëmijës të drejtën të pushojë dhe argëtohet, të praktikojë 

lojëra dhe veprimtari çlodhëse, në përshtatje me moshën, si dhe të marrë pjesë 
lirisht në jetën kulturore dhe artistike.  

2. Shtetet Palë respektojnë dhe nxisin të drejtën e fëmijës për pjesëmarrje të plotë në 
jetën kulturore dhe artistike, inkurajojnë sigurimin e mundësive të përshtatshme 
dhe të barabarta për kohën e lirë dhe për veprimtari kulturore, artistike, argëtuese 
dhe çlodhëse.  

 
Neni 32 

 
1. Shtetet Palë njohin të drejtën e fëmijës për t’u mbrojtur nga shfrytëzimi ekonomik 

dhe nga kryerja e çdo pune që paraqet rreziqe ose që cenon edukimin e tij ose 
dëmton shëndetin apo zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtëror, moral ose 
shoqëror.  

2. Shtetet Palë marrin masa legjislative, administrative, shoqërore dhe edukative, për 
të siguruar zbatimin e këtij neni. Për këtë qëllim dhe duke pasur parasysh 
dispozitat përkatëse të instrumenteve të tjera ndërkombëtare, Shtetet Palë në 
mënyrë të veçantë: 
(a) Përcaktojnë një moshë minimale ose moshat minimale të pranimit në punë; 
(b) Parashikojnë një rregullim të përshtatshëm të orarit të punës dhe të kushteve 

të punës; 
(c) Japin dënime ose sanksione të tjera të përshtatshme për të siguruar zbatimin 

efektiv të këtij neni.  
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Neni 33 
 
Shtetet Palë marrin të gjitha masat e duhura, duke përfshirë ato legjislative, 
administrative, shoqërore dhe edukative, për të mbrojtur fëmijët nga përdorimi i 
paligjshëm i drogave narkotike dhe lëndëve psikotrope, siç përcaktohen në konventat 
përkatëse ndërkombëtare dhe për të mos lejuar që fëmijët të përdoren për prodhimin 
dhe trafikun e paligjshëm të këtyre lëndëve.  

 
Neni 34 

 
Shtetet Palë marrin përsipër të mbrojnë fëmijën nga çdo lloj forme e shfrytëzimit 
seksual dhe keqtrajtimit seksual. Për këtë qëllim, Shtetet Palë marrin në mënyrë të 
veçantë të gjitha masat e duhura në planin kombëtar, dypalësh dhe shumëpalësh për të 
mos lejuar që: 

(a) Fëmijët të nxiten ose të detyrohen për t’u përfshirë në veprimtari të 
paligjshme seksuale; 

(b) Fëmijët të shfrytëzohen për qëllime prostitucioni ose praktika të tjera seksuale 
të paligjshme; 

(c) Fëmijët të shfrytëzohen për shfaqje ose materiale pornografike.  
 

Neni 35 
 
Shtetet Palë marrin të gjitha masat e nevojshme në planin kombëtar, dypalësh dhe 
shumëpalësh, për të mos lejuar rrëmbimin, shitjen, ose trafikun e fëmijëve për çdo 
qëllim dhe në çfarëdo forme qoftë.  

 
Neni 36 

 
Shtetet Palë mbrojnë fëmijën nga çdo formë tjetër shfrytëzimi, që dëmton në çfarëdo 
aspekti mirëqenien e tij.  

 
Neni 37 

 
Shtetet Palë sigurojnë që: 

(a) Asnjë fëmijë të mos i nënshtrohet torturës, as trajtimeve ose dënimeve 
mizore, çnjerëzore ose poshtëruese. As dënimi me vdekje, as burgimi i 
përjetshëm nuk duhet të jepen për shkelje të ligjit; të kryera nga persona nën 
18 vjeç; 

(b) Asnjë fëmije të mos i mohohet liria në mënyrë të paligjshme ose arbitrare.  
(c) Arrestimi, ndalimi ose burgimi i një fëmije duhet të jetë në përputhje me 

ligjin dhe të përdoret vetëm si një masë e fundit dhe për një kohë sa më të 
shkurtër.  

(d) Çdo fëmijë i privuar nga liria të trajtohet në mënyrë njerëzore dhe me 
respektin që i takon dinjitetit të njeriut dhe në mënyrë të tillë; që të kihen 
parasysh nevojat e personave të moshës së tij. Në veçanti, çdo fëmijë i privuar 
nga liria duhet të veçohet nga të rriturit, me përjashtim të rastit kur mendohet 
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se është në interesin më të lartë të fëmijës që kjo të shmanget dhe ai të ketë të 
drejtën të mbajë lidhje me familjen me korrespondencë dhe vizita, me 
përjashtim të rrethanave të jashtëzakonshme; 

(e) Çdo fëmijë i privuar nga liria duhet të ketë të drejtën që t’i jepet menjëherë 
ndihmë juridike ose çdo ndihmë tjetër e përshtatshme, si dhe të drejtën të 
kundërshtojë vendimin për heqjen e lirisë përpara një gjykate ose një 
autoriteti tjetër kompetent, të pavarur dhe të paanshëm si dhe për një vendim 
të shpejtë për çdo rast të tillë.  

 
Neni 38 

 
1. Shtetet Palë marrin përsipër të respektojnë dhe të bëjnë të respektohen rregullat e 

së drejtës humanitare ndërkombëtare, që janë të zbatueshme për ta në rast konflikti 
të armatosur dhe që kanë të bëjë me fëmijën.  

2. Shtetet Palë marrin të gjitha masat e mundshme për të siguruar që personat, të cilët 
nuk kanë mbushur moshën pesëmbëdhjetë vjeç, të mos marrin pjesë drejtpërdrejt 
në veprimet luftarake.  

3. Shtetet Palë nuk rekrutojnë në forcat e tyre të armatosura asnjë person që nuk ka 
mbushur moshën pesëmbëdhjetë vjeç. Kur ata rekrutojnë persona më të rritur se 
15 vjeç por më të vegjël se 18 vjeç, Shtetet Palë përpiqen të rekrutojnë më përpara 
më të mëdhenjtë në moshë.  

4. Në përputhje me detyrimin që u takon në bazë të së drejtës humanitare 
ndërkombëtare, për të mbrojtur popullsinë civile në rast konflikti të armatosur, 
Shtetet Palë marrin të gjitha masat e mundshme, për të siguruar mbrojtjen dhe 
kujdesin për fëmijët e prekur nga konflikti i armatosur.  

 
Neni 39 

 
Shtetet Palë marrin të gjitha masat e duhura për të lehtësuar riaftësimin fizik e 
psikologjik dhe riintegrimin në shoqëri të çdo fëmije që është viktimë: e çdo forme 
pakujdesie, shfrytëzimi ose keqtrajtimi, torture ose çdo forme tjetër të një trajtimi ose 
dënimi mizor, çnjerëzor e poshtërues ose konflikti të armatosur. Ky riaftësim dhe ky 
riintegrim duhet të bëhen në kushtet e një mjedisi, që ndihmon shëndetin, personalitetin 
dhe dinjitetin e fëmijës.  

 
Neni 40 

 
1. Shtetet Palë i njohin çdo fëmije të dyshuar, të akuzuar ose për të cilin është thënë 

se ka kryer shkelje të ligjit penal, të drejtën e një trajtimi të tillë, që zhvillon te 
fëmija ndjenjën e dinjitetit dhe të vlerës së personit, që përforcon tek ai ndjenjën e 
respektit të tij për të drejtat e njeriut dhe liritë themelore të të tjerëve dhe që merr 
parasysh moshën e fëmijës si dhe dëshirën për të ndihmuar në riintegrimin e tij në 
shoqëri dhe në mënyrë që ai të luajë një rol konstruktiv në gjirin e saj.  

2. Për këtë qëllim dhe duke pasur parasysh dispozitat përkatëse të instrumenteve 
ndërkombëtare, Shtetet Palë kujdesen në veçanti që: 
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(a) Asnjë fëmijë të mos jetë i dyshuar, i akuzuar ose i cilësuar për shkelje të ligjit 
penal për arsye të veprimeve ose mosveprimeve që nuk kanë qenë të ndaluara 
nga e drejta e brendshme ose ndërkombëtare në momentin kur ato janë kryer; 

(b) Çdo fëmijë i dyshuar ose i akuzuar për shkelje të ligjit penal të ketë të paktën 
garancitë që vijojnë: 
(i) Të prezumohet i pafajshëm derisa të provohet pafajësia ligjërisht; 
(ii) Të informohet menjëherë dhe drejtpërdrejt për akuzat e ngritura kundër 

tij, nëse është e përshtatshme, me anë të prindërve të tij ose të 
përfaqësuesve ligjorë, dhe të ketë ndihmë juridike ose nga çdo ndihmë 
tjetër të duhur për përgatitjen dhe paraqitjen e mbrojtjes së tij; 

(iii) Çështja e tij të shqyrtohet pa vonesë nga një autoritet ose instancë 
gjyqësore kompetente, e pavarur dhe e paanshme, sipas një procedure 
të drejtë ligjore, në praninë e ndihmës juridike ose të një ndihme tjetër 
të përshtatshme, dhe, kur gjykohet se kjo nuk është në interesin më të 
lartë të fëmijës, sidomos për arsye të moshës ose gjendjes së tij, në 
prani të prindërve ose përfaqësuesve të tij ligjorë.  

(iv) Të mos detyrohet të dëshmojë ose të pohojë veten fajtor; të pyeten ose 
të bëjë të pyeten dëshmitarët e akuzës dhe të sigurojë paraqitjen dhe 
marrjen në pyetje të dëshmitarëve të mbrojtjes së tij, në kushte të 
barabarta.  

(v) Në qoftë se vendoset se ka shkelur ligjin penal, të bëjë ankim kundër 
këtij vendimi si dhe çdo masë të marrë si pasojë, para një autoriteti ose 
një instance gjyqësore kompetente më të lartë, të pavarur dhe të 
paanshme, në përputhje me ligjin.  

(vi) Të ndihmohet falas nga një përkthyes, në qoftë se ai nuk e kupton ose 
nuk e flet gjuhën që përdoret.  

(vii) Të respektohet plotësisht jeta e tij private në të gjitha fazat e 
procedurës.  

3. Shtetet Palë përpiqen të nxisin krijimin e ligjeve, procedurave, organeve dhe 
institucioneve të posaçme për fëmijët që dyshohen, akuzohen ose që vlerësohen se 
kanë kryer shkelje të ligjit penal dhe në veçanti: 
(a) Përcaktojnë një moshe minimale, nën të cilën fëmijët prezumohen të paaftë 

për të shkelur ligjin penal; 
(b) Marrin masa, sa herë është e nevojshme dhe e dëshirueshme, për t’i trajtuar 

këta fëmijë pa iu drejtuar procedurës gjyqësore, me kusht që të respektohen 
plotësisht të drejtat e njeriut dhe mbrojtja ligjore.  

4. Parashikohen dispozita të ndryshme, siç janë kujdesi, orientimi dhe kontrolli; 
këshillat; periudha e provës; kujdesi në familje; programet e edukimit të 
përgjithshëm dhe profesional dhe zgjidhje të tjera, veç atyre institucionale, për t’u 
siguruar fëmijëve një trajtim në përputhje me mirëqenien e tyre dhe në raport me 
gjendjen e tyre dhe me shkeljen e ligjit.  

 
Neni 41 

 
Asnjë nga dispozitat e kësaj Konvente nuk cenon dispozitat më të favorshme për 
realizimin e të drejtave të fëmijës, që mund të parashikohen: 
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(a) në legjislacionin e një Shteti Palë; ose 
(b) në të drejtën ndërkombëtare në fuqi për atë Shtet.  

 
 

PJESA II 
 

Neni 42 
 
Shtetet Palë marrin përsipër t’ua bëjnë gjerësisht të njohura parimet dhe dispozitat e 
kësaj Konvente, si të rriturve ashtu edhe fëmijëve, me anë të mjeteve energjike të 
përshtatshme.  

 
Neni 43 

 
1. Me qëllim që të shqyrtohen përparimet e arritura nga Shtetet Palë në përmbushjen 

e detyrimeve të marra përsipër prej tyre në bazë të kësaj Konvente, krijohet një 
Komitet mbi të Drejtat e Fëmijës, i cili kryen funksionet e caktuara si më poshtë.  

2. Komiteti përbëhet nga dhjetë ekspertë me moral të lartë dhe që njihen si 
kompetentë në fushën që trajton kjo Konventë. Anëtarët e tij zgjidhen nga Shtetet 
Palë midis shtetasve të tyre dhe marrin pjesë me titull personal, duke pasur 
parasysh një shpërndarje gjeografike të drejtë dhe sistemet juridike kryesore.  

3. Anëtarët e Komitetit zgjidhen me votë të fshehtë, nga një listë personash të 
caktuar nga Shtetet Palë. Çdo Shtet Palë mund të caktojë një kandidat nga shtetasit 
e tij.  

4. Zgjedhja e parë bëhet jo më vonë se gjashtë muaj nga data e hyrjes në fuqi të kësaj 
Konvente. Më pas zgjedhjet bëhen çdo dy vjet. Të paktën katër muaj para datës së 
çdo zgjedhjeje, Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara 
fton me shkrim Shtetet Palë të propozojnë kandidatët e tyre brenda një afati 
dymujor. Sekretari i Përgjithshëm bën më pas listën alfabetike të kandidateve të 
caktuar, duke cilësuar Shtetet Palë që i kanë caktuar dhe ua paraqit ata Shteteve 
Palë në këtë Konventë.  

5. Zgjedhjet bëhen gjatë mbledhjeve të Shteteve Palë, të organizuara nga Sekretari i 
Përgjithshëm në Selinë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në këto 
mbledhje, në të cilat duhet të jenë të pranishëm jo më pak se dy të tretat e Shteteve 
Palë, kandidatë të zgjedhur në Komitet janë ata që fitojnë numrin më të madh të 
votave dhe shumicën absolute të votave të Shteteve Palë të pranishëm dhe votues.  

6. Anëtarët e Komitetit zgjidhen për një mandat katërvjeçar. Ata mund të rizgjidhen 
në qoftë se kandidatura e tyre paraqitet përsëri. Mandati i pesë prej anëtarëve të 
zgjedhur në zgjedhjen e parë mbaron pas dy vjetësh. Emrat e këtyre pesë anëtarëve 
hidhen në short nga Kryetari i mbledhjes, menjëherë pas zgjedhjes së parë.  

7. Në rast se një anëtar i Komitetit vdes ose jep dorëheqjen ose deklaron se për çdo 
arsye tjetër nuk mund t’i kryejë më funksionet e tij në Komitet, Shteti Palë, që 
kishte paraqitur kandidaturën e tij, emëron një tjetër ekspert nga shtetasit e vet, për 
të plotësuar vendin e lirë deri në përfundimin e mandatit korrespondues, gjë që i 
nënshtrohet miratimit të Komitetit.  

8. Komiteti miraton rregulloren e tij të brendshme.  
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9. Komiteti zgjedh byronë e tij për një periudhë prej dy vjetësh.  
10. Mbledhjet e Komitetit zakonisht mbahen në Selinë e Organizatës së Kombeve të 

Bashkuara ose në çdo vend tjetër të përshtatshëm, të caktuar nga Komiteti. 
Komiteti mblidhet zakonisht çdo vit. Zgjatja e sesioneve të tij përcaktohet dhe 
ndryshohet, në rast se është e nevojshme, nga një mbledhje e Shteteve Palë në këtë 
Konventë, me rezervën e miratimit nga Asambleja e Përgjithshme.  

11. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara vë në dispozicion 
të Komitetit personelin dhe pajisjet e nevojshme, për të kryer me efektshmëri 
funksionet që i janë besuar në bazë të Konventës.  

12. Me miratimin e Asamblesë së Përgjithshme, anëtarët e Komitetit të krijuar në bazë 
të kësaj Konvente paguhen nga të ardhurat e OKB-së, sipas kushteve dhe 
modaliteteve të caktuara nga Asambleja e Përgjithshme.  

 
Neni 44 

 
1. Shtetet Palë marrin përsipër të paraqitin në Komitet, nëpërmjet Sekretarit të 

Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, raporte mbi masat e marra 
për të përmbushur të drejtat e njohura në këtë Konventë dhe mbi përparimet e 
realizuara në gëzimin e këtyre të drejtave: 
(a) Brenda dy vjetëve, duke filluar nga data e hyrjes në fuqi të kësaj Konvente 

për Shtetet Palë; 
(b) Në vazhdim në çdo pesë vjet.  

2. Raportet e paraqitura në zbatim të këtij neni tregojnë faktorët dhe vështirësitë, në 
rast se ka, që kanë ndikuar në shkallën e përmbushjes nga Shtetet Palë të 
detyrimeve të parashikuara në këtë Konventë. Raportet duhet të përmbajnë 
gjithashtu të dhëna të mjaftueshme për t’i dhënë Komitetit një ide të plotë për 
zbatimin e Konventës në vendin përkatës.  

3. Shtetet Palë, që kanë paraqitur në Komitet raportin e parë të plotë, nuk përsërisin 
në raportet që i paraqesin atij në vazhdim, sipas pikës (b) të paragrafit të parë të 
këtij neni, sqarimet kryesore, të komunikuara qysh më parë.  

4. Komiteti mund t’u kërkojë Shteteve Palë të dhëna plotësuese, që kanë të bëjnë me 
zbatimin e Konventës.  

5. Komiteti i paraqit çdo dy vjet Asamblesë së Përgjithshme, nëpërmjet Këshillit 
Ekonomik dhe Shoqëror, një raport mbi veprimtarinë e tij.  

6. Shtetet Palë sigurojnë një shpërndarje të gjerë të raporteve të tyre në vendet e tyre.  
 

Neni 45 
 
Për të arritur zbatimin efektiv të Konventës dhe për të inkurajuar bashkëpunimin 
ndërkombëtar në fushën që mbulon kjo Konventë: 

(a) Agjencitë e specializuara, Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët dhe 
organe të tjera të Kombeve të Bashkuara, kanë të drejtë të përfaqësohen gjatë 
shqyrtimit të zbatimit të dispozitave të kësaj Konvente, që kanë të bëjnë me 
mandatin e tyre.  
Komiteti mund të ftojë agjencitë e specializuara, Fondin e Kombeve të 
Bashkuara për Fëmijët dhe të gjitha organet e tjera kompetente, që ai do ta 
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gjykojë të arsyeshme, për të dhënë mendime të specializuara mbi zbatimin e 
Konventës në fusha që kanë të bëjnë me mandatin e tyre përkatës. Ai mund të 
ftojë agjencitë e specializuara, Fondin e Kombeve të Bashkuara për Fëmijët 
dhe organe të tjera të Kombeve të Bashkuara për t’i paraqitur raporte mbi 
zbatimin e Konventës në sektorët që kanë të bëjnë me fushën e veprimtarisë 
së tyre; 

(b) Komiteti u transmeton agjencive të specializuara, Fondit të Kombeve të 
Bashkuara për Fëmijët dhe organeve të tjera kompetente, në rast se e sheh të 
nevojshme, çdo raport të Shteteve Palë, që përmban një kërkesë ose që tregon 
një nevojë për këshilla ose ndihmë teknike, së bashku me vërejtjet dhe 
sugjerimet e Komitetit, në rast se ka të tilla; 

(c) Komiteti mund t’i rekomandojë Asamblesë së Përgjithshme, që t’i kërkojë 
Sekretarit të Përgjithshëm, të ndërmarrë në emër të tij studime për çështje të 
veçanta, që kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijës; 

(d) Komiteti mund të bëjë sugjerime dhe rekomandime të përgjithshme, të 
bazuara në të dhënat e marra në zbatim të neneve 44 dhe 45 të kësaj 
Konvente. Këto sugjerime dhe rekomandime të natyrës së përgjithshme i 
transmetohen çdo Shteti Palë të interesuar dhe i përcillen për dijeni 
Asamblesë së Përgjithshme, të shoqëruara, në rast se ka të tilla, me vërejtjet e 
Shteteve Palë.  

 
 

PJESA III 
 

Neni 46 
 
Kjo Konventë është e hapur për nënshkrim nga të gjithë Shtetet.  

 
Neni 47 

 
Kjo Konventë i nënshtrohet ratifikimit. Instrumentet e ratifikimit depozitohen pranë 
Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.  

 
Neni 48 

 
Konventa do të qëndrojë e hapur për aderim nga çdo Shtet. Instrumentet e aderimit 
depozitohen pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.  

 
Neni 49 

 
1. Kjo Konventë hyn në fuqi në ditën e tridhjetë pas datës së depozitimit pranë 

Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të 
instrumentit të njëzetë të ratifikimit ose aderimit.  

2. Për secilin Shtet që ratifikon këtë Konventë ose aderon në të, pas depozitimit të 
instrumentit të njëzetë të ratifikimit ose aderimit, Konventa hyn në fuqi ditën e 
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tridhjetë pas depozitimit nga ky Shtet, të instrumentit të tij të ratifikimit ose 
aderimit.  

 
Neni 50 

 
1. Çdo Shtet Palë mund të propozojë një amendament dhe të depozitojë tekstin pranë 

Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sekretari i 
Përgjithshëm ua komunikon pastaj amendamentin e propozuar Shteteve Palë, duke 
kërkuar që t’i bëjnë të ditur nëse janë për thirrjen e një konference të Shteteve Palë 
për shqyrtimin e propozimit dhe të hedhjes në votë. Nëse brenda katër muajve pas 
datës së këtij komunikimi, të paktën një e treta e Shteteve Palë shprehen për 
thirrjen e një konference të tillë, Sekretari i Përgjithshëm thërret konferencën nën 
kujdesin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Çdo amendament i miratuar nga 
shumica e Shteteve Palë të pranishëm dhe votues në konferencë i paraqitet për 
miratim Asamblesë së Përgjithshme.  

2. Një amendament i miratuar në përputhje me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni 
hyn në fuqi pasi të jetë miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të 
Bashkuara dhe të jetë pranuar nga dy të tretat e Shteteve Palë.  

3. Kur një amendament hyn në fuqi, ai bëhet i detyrueshëm për të gjithë Shtetet Palë, 
që e kanë pranuar dhe Shtetet e tjerë që mbeten të lidhur me dispozitat e kësaj 
Konvente dhe me të gjithë amendamentet e mëparshme të pranuar prej tyre.  

 
Neni 51 

 
1. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara merr dhe ua 

dërgon të gjithë Shteteve tekstin e rezervave të bëra nga Shtetet në çastin e 
ratifikimit ose të aderimit.  

2. Nuk lejohet asnjë rezervë e papajtueshme me objektin dhe qëllimin e kësaj 
Konvente.  

3. Rezervat mund të tërhiqen në çdo kohë, nëpërmjet njoftimit drejtuar Sekretarit të 
Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, i cili informon për këtë të 
gjithë Shtetet Palë në Konventë. Njoftimi hyn në fuqi në datën kur ky është marrë 
nga Sekretari i Përgjithshëm.  

 
Neni 52 

 
Çdo Shtet Palë mund ta denoncojë këtë Konventë me anë të një njoftimi me shkrim, 
drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. 
Denoncimi hyn në fuqi një vit pas datës kur njoftimi është marrë nga Sekretari i 
Përgjithshëm.  

 
Neni 53 

 
Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara caktohet si depozitues 
i kësaj Konvente.  
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Neni 54 
 
Origjinali i kësaj Konvente, bërë në gjuhët angleze, arabe, kineze, spanjolle, franceze 
dhe ruse, me vlerë të barabartë, depozitohet pranë Sekretarit të Përgjithshëm të 
Organizatës së Kombeve të Bashkuara. 
Për vërtetim, të nënshkruarit, të plotfuqishëm e të ngarkuar ligjërisht nga qeveritë 
përkatëse, nënshkruan këtë Konventë.  
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8. Konventa kundër Torturës dhe Trajtimeve a Ndëshkimeve të tjera Mizore, 
Jonjerëzore ose Poshtëruese 
 
KONVENTA KUNDËR TORTURËS DHE TRAJTIMEVE A NDËSHKIMEVE 

TË TJERA MIZORE, JONJERËZORE OSE POSHTËRUESE 
 
Miratuar dhe hapur pёr nёnshkrim, për ratifikim dhe për aderim nga Asambleja 

e Pёrgjithshme me Rezolutёn e saj 39/46 tё datёs 10 dhjetor 1984  
 
HYRË NË FUQI: më 26 qershor 1987, 
nё pёrputhje me nenin 27 (1)  
 
Shtetet palё të kësaj Konvente, 
 
Duke pasur parasysh se, në pёrputhje me parimet e shpallura në Kartën e Kombeve të 
Bashkuara, njohja e të drejtave të barabarta e të patjetërsueshme të të gjithë pjesëtarëve 
të familjes njerëzore është themel i lirisë, drejtësisë dhe paqes në botë,  
 
Duke njohur se këto të drejta burojnë nga dinjiteti i lindur i njeriut,  
 
Duke pasur parasysh se Karta u ngarkon shteteve si detyrë, sidomos neni 55, për të 
nxitur respektimin universal dhe efektiv tё tё drejtave dhe të lirive themelore të njeriut,  
 
Duke marrë parasysh nenin 5 të Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut dhe 
nenin 7 të Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike, të cilat që të dyja 
përcaktojnë se askush nuk duhet t’i nënshtrohet torturёs dhe as trajtimeve a dënimeve 
të tjera mizore, çnjerëzore ose poshtёruese,  
 
Duke marrë parasysh gjithashtu Deklaratën për Mbrojtjen e të Gjithë Personave nga 
Pësimi i Torturës dhe Trajtimeve a Dёnimeve të tjera Mizore, Çnjerëzore ose 
Poshtёruese, të miratuar nga Asambleja e Pёrgjithshme mё 9 dhjetor tё vitit 1975,  
 
Duke dёshiruar qё luftën kundër torturës dhe trajtimeve a dënimeve të tjera mizore, 
çnjerëzore ose poshtëruese ta bëjnë sa më efektive në botë,  
 
U morën vesh për sa vijon:  
 

PJESA E PARË  
 

Neni 1  
 
1. Pёr qëllimet e kësaj Konvente termi “torturë” nënkupton çdo veprim me të cilin 

personit tjetër i shkaktohen qëllimisht dhembje a vuajtje të rënda, fizike ose 
mendore, me qëllim që të sigurojë nga ai ose nga ndonjë person i tretë, 
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informacione ose pohime për ta dënuar për veprën të cilën ai ose ndonjë person i 
tretë e ka kryer ose dyshohet se e ka kryer, ose me qëllim që të frikësohet ose 
detyrohet ai ose ndonjë person i tretë, ose për ndonjë arsye tjetër të bazuar në 
diskriminimin e cilitdo lloji, kur dhembjet ose vuajtjet e tilla shkaktohen nga një 
person zyrtar ose nga një person i tretë që vepron sipas detyrës zyrtare ose me 
nxitjen a pëlqimin e tij. Ky term nuk përfshin vuajtjet ose dhembjet që rezultojnë 
vetëm nga sanksionet ligjore, që u përkasin ose janë shkaktuar prej tyre.  

2. Ky nen nuk cenon asnjë dokument ndërkombëtar ose asnjë ligj kombëtar që 
përmban ose mund të përmbajë dispozita të një zbatimi më të gjerë.  

 
Neni 2  

 
1. Çdo shtet palë merr masa efektive legjislative, administrative, gjyqësore, ose masa 

të tjera për të parandaluar veprimet e torturës në cilindo territor nën juridiksionin e 
tij.  

2. Asnjë rrethanë e jashtëzakonshme, e çfarëdo lloji, qoftë gjendje e luftës ose 
kërcënim nga lufta, paqëndrueshmëri e brendshme politike apo çdo gjendje tjetër e 
jashtëzakonshme, nuk mund të shërbejë si shfajësim për torturën.  

3. Urdhri i dhënë nga një epror ose autoritet publik nuk mund të shërbejë si shfajësim 
për torturën.  

 
Neni 3  

 
1. Asnjë shtet palë nuk do të dëbojë, nuk do të prapësojë, e as nuk do të ekstradojë 

një person në një shtet tjetër ku ka arsye serioze për të besuar sa ai rrezikon t’i 
nënshtrohet torturës.  

2. Me qëllim të përcaktimit nëse ekzistojnë arsye të tilla, autoritetet kompetente do të 
marrin parasysh të gjitha rrethanat përkatëse duke përfshirë, kudo që është e 
zbatueshme, ekzistimin e një vistër dhunimesh sistematike, të rënda, flagrante ose 
masive të të drejtave të njeriut në një shtet përkatës.  

 
Neni 4  

 
1. Çdo shtet palë siguron që të gjitha veprimet e torturës të konsiderohen vepra 

penale nga ligji i tij penal. E njëjta gjë vlen për tentim ushtrimin e torturës dhe për 
çdo veprim tjetër të kryer nga çdo person si pjesëmarrës në torturë apo në 
bashkëveprim.  

2. Çdo shtet palë do të japë dënime përkatëse për këto vepra penale duke marrë 
parasysh seriozitetin e tyre.  

 
Neni 5 

 
1. Çdo shtet palë merr masa të tilla të nevojshme për vendosjen e juridiksionit të vet 

për të gjykuar shkeljet e përmendura në nenin 4, në raste e mëposhtme:  
(a) Kur veprat penale kryhen në cilindo territor nën juridiksionin e vet ose në 

anije apo aeroplan të regjistruar në atë shtet,  
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(b) Kur kryerësi i supozuar është shtetas i atij shteti,  
(c) Kur viktima është shtetas i atij shteti, në qoftë se ky shtet konsideron se një 

gjë e tillë është e përshtatshme.  
2. Çdo shtet palë merr gjithashtu masa të tilla të nevojshme për vendosjen e 

juridiksionit të vet për të gjykuar shkeljet e sipërpërmendura në rastin kur kryerësi 
i supozuar i tyre ndodhet në cilindo territor nën juridiksionin e tij dhe kur shteti në 
fjalë nuk e ekstradon në përputhje me nenin 8, në ndonjërin nga shtetet e 
përmendura në paragrafin 1 të këtij neni.  

3. Kjo Konventë nuk përjashton asnjë kompetencë penalo-juridike që ushtrohet në 
përputhje me ligjet e një vendi.  

 
Neni 6  

 
1. Në qoftë se në bazë të shqyrtimit të informacioneve që i ka në dispozicion bindet 

se rrethanat justifikojnë një gjë të tillë, çdo shtet palë në territorin e të cilit ndodhet 
personi për të cilin dyshohet se ka kryer një vepër penale të përmendur në nenin 4, 
siguron paraburgimin e këtij personi ose merr masa të tjera juridike për të siguruar 
praninë e tij. Ky paraburgim dhe masat e tjera juridike duhet të jenë në përputhje 
me legjislacionin e këtij shteti, por mund të vazhdohen vetëm gjatë kohës së 
nevojshme për ndjekje penale ose për një procedurë ekstradimi.  

2. Shteti i tillë fillon menjëherë një hetim paraprak për të përcaktuar faktet.  
3. Çdo person i paraburgosur, në përputhje me paragrafin 1 të këtij neni, duhet të 

ndihmohet për të komunikuar menjëherë me përfaqësuesin e kualifikuar më të 
afërt të shtetit ku ai është shtetas ose, po qe se është person pa shtetësi, me 
përfaqësuesin e shtetit ku ai jeton zakonisht.  

4. Kur një shtet ka paraburgosur një person, në përputhje me dispozitat e këtij neni, 
ai njofton menjëherë shtetet e përmendura në nenin 5, paragrafin 1 lidhur me këtë 
paraburgim dhe me rrethanat që e justifikojnë. Shteti që kryen hetimin paraprak në 
përputhje me paragrafin 2 të këtij neni, informon menjëherë shtetet në fjalë lidhur 
me përfundimet dhe u komunikon nëse ka ndërmend të ushtrojë kompetencën e 
vet.  

 
Neni 7  

 
1. Shteti palë, në territorin e të cilit është gjetur kryerësi i supozuar i një vepre penale 

të përmendur në nenin 4, në rast se nuk e ekstradon atë, ua parashtron çështjen në 
rastin e parashikuar në nenin 5, autoriteteve të veta kompetente me qëllim të 
marrjes së masave të ndjekjes penale.  

2. Këto autoritete marrin vendime në të njëjtat kushte sikurse edhe për çdo vepër 
penale ordinere të një natyre serioze, sipas të drejtës së këtij shteti. Në rastet e 
parashikuara në nenin 5, paragrafin 2, standardet e dëshmisë që zbatohen për 
ndjekjen dhe dënimin nuk janë në asnjë mënyrë më pak të rrepta ose ato që 
zbatohen në rastet e parashikuara në nenin 5, paragrafin 1.  

3. Çdo personi të ndjekur për një nga veprat e parashikuara në nenin 4 i garantohet 
një trajtim i bazuar në drejtësi në të gjitha fazat e procesit.  
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Neni 8  
 
1. Veprat e parashikuara në nenin 4 duhet të përfshihen detyrimisht në çdo traktat 

ekstradimi të përfunduar ndërmjet shteteve palë. Shtetet palë zotohen t’i përfshijnë 
veprat e sipërpërmendura në çdo traktat ekstradimi që do të përfundohet ndërmjet 
tyre.  

2. Në qoftë se një shtet palë që e kushtëzon ekstradimin me ekzistencën e një traktati, 
merr një kërkesë ekstradimi nga një tjetër shtet palë me të cilin nuk është i lidhur 
me një traktat ekstradimi, ai mund ta konsiderojë këtë konventë një bazë juridike 
për ekstradim për sa u përket veprave penale të sipërpërmendura. Ekstradimi varet 
nga kushtet e tjera të parashikuara nga e drejta e shtetit të cilit i është paraqitur 
kërkesa.  

3. Shtetet palë që nuk e kushtëzojnë ekstradimin me ekzistencën e një traktati i 
njohin veprat e sipërpërmendura si rast ekstradimi ndërmjet tyre në kushtet e 
parashikuara nga e drejta e shtetit të cilit i është paraqitur kërkesa.  

4. Ndërmjet shteteve palë veprat e sipërpërmendura konsiderohen, për sa i përket 
mundësisë së ekstradimit, të kryera si në vendin ku kanë ndodhur ashtu edhe në 
territorin që është nën juridiksionin e shteteve të cilat detyrohen të vendosin 
kompetencën e tyre në bazë të nenit 5, paragrafit 1.  

 
Neni 9  

 
1. Shtetet palë i japin njëri tjetrit ndihmë juridike sa më të gjerë në çdo proces penal 

në lidhje me veprat e përmendura në nenin 4, duke përfshirë njoftimin e të gjitha 
elementeve provuese që ato kanë në dispozicion dhe që janë të nevojshme për 
qëllimet e procesit.  

2. Shtetet palë i kryejnë detyrimet e tyre në bazë të paragrafit 1 të këtij neni në 
përputhje me çdo traktat ndihme të ndërsjellë juridike që mund të ekzistojë 
ndërmjet tyre.  

 
Neni 10  

 
1. Çdo shtet palë siguron që arsimi dhe informacioni në lidhje me ndalimin e torturës 

të jenë pjesë përbërëse e trajnimit të personelit civil ose ushtarak të ngarkuar për 
zbatimin e ligjeve, të personelit mjekësor, të personave zyrtarë dhe të personave të 
tjerë të cilët mund të marrin pjesë në ruajtjen, marrjen në pyetje ose trajtimin e çdo 
individi të paraburgosur, të privuar nga liria ose të burgosur në çfarëdo mënyre.  

2. Çdo shtet palë përfshin ndalimin e sipërpërmendur në rregullat ose udhëzimet e 
nxjerra lidhur me detyrimet dhe atributet e personave të tillë.  

 
Neni 11  

 
Çdo shtet palë ushtron një mbikëqyrje sistematike të rregullave, udhëzimeve, metodave 
dhe praktikave të pyetjes dhe të dispozitave lidhur me ruajtjen dhe trajtimin e 
personave të arrestuar, të privuar nga liria ose të burgosur në çfarëdo mënyre në çdo 
pikë të territorit nën juridiksionin e tij, me qëllim që të mënjanohet çdo rast i torturës.  
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Neni 12  
 
Çdo shtet palë siguron që autoritetet kompetente të fillojnë menjëherë një hetim të 
paanshëm kurdoherë që ka motive të arsyeshme për të besuar se një veprim i torturës 
është kryer në çdo pikë të territorit nën juridiksionin e tij.  

 
Neni 13  

 
Çdo shtet palë i siguron çdo personi që pretendon se i është nënshtruar torturës në 
cilindo territor nën juridiksionin e tij të drejtën e ankimit pranë autoriteteve kompetente 
të shtetit në fjalë, të cilat do ta shqyrtojnë çështjen menjëherë dhe me paanësi. Do të 
merren masa për të siguruar mbrojtjen e ankuesit dhe të dëshmitarëve kundër 
keqtrajtimit ose frikësimit si pasojë e ankimit ose e dhënies së një dëshmie.  

 
Neni 14  

 
1. Çdo shtet palë, në sistemin e vet juridik, i siguron viktimës së një akti të torturës të 

drejtën për të kërkuar reparacion dhe për t’u dëmshpërblyer me drejtësi dhe në 
mënyrë adekuate, duke përfshirë mjetet e nevojshme për riaftësim sa më të 
shpejtë. Në rast të vdekjes së viktimës si pasojë e një veprimi të torturës, ata që 
kanë pasur pasoja prej saj kanë të drejtë për dëmshpërblim.  

2. Ky nen nuk përjashton asnjë të drejtë për dëmshpërblimin të cilin viktima ose 
personat e tjerë do t’i gëzonin në bazë të ligjeve të vendit.  

 
Neni 15  

 
Çdo shtet palë siguron për çdo deklaratë e cila është provuar të jetë marrë nëpërmjet 
torturës, të mos përdoret si element prove në një proces, përveç rastit kur ky fakt 
përdoret kundër personit të akuzuar për torturë për të provuar se është dhënë deklarata.  

 
Neni 16  

 
1. Çdo shtet palë zotohet të parandalojë në çdo territor nën juridiksionin e tij veprime 

të tjera që përbëjnë dënime a trajtime mizore, çnjerëzore ose poshtëruese, që nuk 
janë veprime torture, siç është përcaktuar kjo në nenin 1, kur veprime të tilla janë 
kryer nga një person zyrtar ose nga çdo person tjetër që vepron me titull zyrtar, 
ose me nxitjen e tij ose me miratimin e tij të shprehur ose të heshtur. Në veçanti, 
detyrimet e përfshira në nenet 10, 11, 12 dhe 13, janë të zbatueshme duke 
përmendur në vend të torturës forma të tjera të dënimeve a trajtimeve mizore, 
çnjerëzore ose poshtëruese.  

2. Dispozitat e kësaj Konvente nuk pengojnë dispozitat e cilitdo instrument tjetër 
ndërkombëtar ose të ligjit të vendit, që ndalojnë dënimet a trajtimet mizore, 
çnjerëzore ose poshtëruese, ose kanë të bëjnë me ekstradimin a dëbimin.  
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PJESA E DYTË  
 

Neni 17  
 
1. Krijohet një Komitet Kundër Torturës (në tekstin e mëtejmë: “Komiteti”), i cili 

ushtron funksionet e përcaktuara në tekstin në vazhdim. Komiteti përbëhet nga 
dhjetë ekspertë me moral të lartë dhe me një kompetencë të njohur në fushën e të 
drejtave të njeriut, të cilët marrin pjesë në cilësi vetjake. Ekspertët zgjidhen nga 
shtetet palë duke pasur parasysh një ndarje gjeografike të drejtë dhe interesin e 
pjesëmarrjes në punimet e Komitetit të personave që kanë një përvojë juridike.  

2. Anëtarët e Komitetit zgjidhen me votim të fshehtë nga një listë kandidatësh të 
caktuar nga shtetet palë. Çdo shtet palë mund të caktojë një kandidat të zgjedhur 
nga radhët e shtetasve të tij. Shtetet palë duhet të kenë parasysh interesin që 
ekziston për të caktuar kandidatët që janë njëkohësisht anëtarë të Komitetit të të 
Drejtavë të Njeriut të krijuar në bazë të Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile 
dhe Politike dhe që të kenë vullnet të mirë për të marrë pjesë në Komitetin Kundër 
Torturës.  

3. Anëtarët e Komitetit zgjidhen në mbledhjet dyvjeçare të shteteve palë që i thërret 
Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në këto 
mbledhje, ku kuorumi përbëhet nga dy të tretat e shteteve palë, anëtarë të 
Komitetit zgjidhen kandidatët të cilët fitojnë numrin më të madh të votave dhe 
shumicën absolute të votave të përfaqësuesve të shteteve palë që janë të pranishme 
dhe që marrin pjesë në votim.  

4. Zgjedhja e parë duhet të bëhet jo më vonë se gjashtë muaj pas hyrjes së kësaj 
Konvente në fuqi. Të paktën katër muaj para datës së çdo zgjedhjeje, Sekretari i 
Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, u dërgon një letër shteteve 
palë duke i ftuar që të paraqesin kandidaturat e tyre brenda tre muajve. Sekretari i 
Përgjithshëm harton një listë me rend alfabetik të të gjithë kandidatëve të 
propozuar në këtë mënyrë, duke treguar shtetet palë që i kanë caktuar dhe ua 
dërgon shteteve palë.  

5. Anëtarët e Komitetit zgjidhen për një mandat prej katër vitesh. Ata mund të 
rizgjidhen po të paraqiten sërish. Megjithatë, mandati i pesë prej anëtarëve të 
zgjedhur në zgjedhjen e parë merr fund pas dy viteve. Kryesuesi i mbledhjes së 
përmendur në paragrafin 3 të këtij neni i cakton me short emrat e këtyre pesë 
anëtarëve mënjëherë pas zgjedhjes së parë.  

6. Në qoftë se një anëtar i Komitetit vdes ose jep dorëheqje nga funksioni i tij, apo 
për çfarëdo arsye tjetër nuk është më në gjendje t’i ushtrojë detyrat dhe 
përgjegjësitë e veta në Komitet, shteti palë që e ka caktuar emëron nga radhët e 
shtetasve të vet një ekspert tjetër i cili merr pjesë në Komitet për pjesën e mbetur 
të mandatit, por që këtë ta miratojë shumica e shteteve palë. Ky miratim quhet i 
siguruar përveç rastit kur gjysma e shteteve palë, ose më tepër, shfaqin një 
mendim të pafavorshëm brenda gjashtë javësh duke filluar nga çasti kur janë 
njoftuar nga Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për 
emërimin e propozuar.  

7. Shtetet palë i heqin shpenzimet e anëtarëve të Komitetit për periudhën gjatë së 
cilës ata ushtrojnë funksionet e veta në Komitet.  
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Neni 18  
 
1. Komiteti zgjedh byronë e vet për një periudhë dyvjeçare. Kjo byro mund të 

rizgjedhet.  
2. Komiteti harton vetë rregulloren e tij të brendshme; kjo rregullore duhet, ndër të 

tjera, të përmbajë këto dispozita:  
(a) Kuorumi përbëhet nga gjashtë anëtarë;  
(b) Vendimet e Komitetit merren me shumicën anëtarëve të pranishëm.  

3. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara siguron për 
Komitetin personelin dhe pajisjet materiale që i nevojiten për të ushtruar në 
mënyrë efektive funksionet që i janë besuar në bazë të kësaj Konvente. 9  

4. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara thërret anëtarët e 
Komitetit për mbledhjen e parë. Pas mbledhjes së parë Komiteti mblidhet 
kurdoherë që përcaktohet me rregulloren e tij të brendshme.  

5. Shtetet palë marrin përsipër heqjen e shpenzimeve që bëhen për mbledhjet e 
shteteve palë dhe të Komitetit, duke përfshirë kompensimin në dobi të Organizatës 
së Kombeve të Bashkuara për të gjitha shpenzimet, siç janë pagat e personelit dhe 
kostoja e pajisjeve materiale, që Organizata e Kombeve të Bashkuara do t’i vërë 
në dispozicion në përputhje me paragrafin 3 të këtij neni.  

 
Neni 19  

 
1. Shtetet palë i paraqesin Komitetit, nëpërmjet Sekretarit të Përgjithshëm të 

Organizatës së Kombeve të Bashkuara, raportet lidhur me masat që kanë marrë për 
zbatimin e detyrimeve të marra përsipër sipas kësaj Konvente, brenda një viti pas 
hyrjes së kësaj Konvente në fuqi për çdo shtet palë të interesuar. Përveç kësaj, 
shtetet palë paraqesin raporte plotësuese, çdo katër vite, për të gjitha masat e reja 
që kanë marrë, dhe raporte të tjera të cilat mund t’i kërkojë Komiteti.  

2. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara ua dërgon 
raportet të gjitha shteteve palë.  

3. Komiteti shqyrton çdo raport dhe mund të japë vërejtje të atilla të përgjithshme të 
cilat i quan të duhura dhe ia dërgon këto vërejtje shtetit palë përkatës. Çdo shtet 
palë mund t’ia dërgojë Komitetit, si përgjigje, të gjitha vërejtjet që i konsideron të 
nevojshme.  

4. Komiteti, sipas dëshirës së tij, mund të vendos që në raportin vjetor të cilin ai 
harton në përputhje me nenin 24 të përfshijë të gjitha vërejtjet që i ka bërë në 
përputhje me paragrafin 3 të këtij neni, së bashku me vërejtjet që ka marrë për këtë 
çështje nga shteti palë i interesuar. Në qoftë se shteti palë i interesuar kërkon, 
Komiteti gjithashtu mund të përfshijë raportin e paraqitur sipas paragrafit 1 të këtij 
neni.  

 
Neni 20  

 
1. Në qoftë se Komiteti merr informacione të besueshme, në bazë të të cilave, sipas 

mendimit të tij, ekzistojnë tregues të bazuar se tortura praktikohet sistematikisht 
në territorin e ndonjë shteti palë, atëherë Komiteti fton shtetin në fjalë që të 
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bashkëpunojë në shqyrtimin e këtyre informacioneve dhe të bëjë vërejtjet e tij për 
këtë çështje.  

2. Duke marrë parasysh të gjitha vërejtjet e paraqitura eventualisht nga shteti palë i 
interesuar dhe çdo njoftim tjetër përkatës që ai disponon, Komiteti mundet, nëse e 
konsideron të arsyeshme, të caktojë një ose disa anëtarë të tij për të bërë një hetim 
konfidencial dhe t’i paraqesin një raport me ngutësi.  

3. Në qoftë se zhvillohet një hetim në përputhje me paragrafin 2 të këtij neni, 
Komiteti kërkon bashkëpunimin e këtij shteti palë të interesuar. Në marrëveshje 
me këtë shtet palë, një hetim i tillë mund të përfshijë edhe vizitën e territorit të 
këtij shteti.  

4. Pasi t’i këtë shqyrtuar konkluzionet e anëtarit ose të anëtarëve të cilët i janë 
paraqitur në përputhje me paragrafin 2 të këtij neni, Komiteti ia dërgon këto 
konkluzione shtetit palë të interesuar, me të gjitha komentet dhe sugjerimet të cilat 
i konsideron të përshtatshme duke pasur parasysh gjendjen.  

5. Të gjitha procedurat e Komitetit që përmenden në paragrafët 1 deri 4 të këtij neni, 
janë konfidenciale dhe, në të gjitha fazat e procedurave, bëhen përpjekje për të 
siguruar bashkëpunimin e shtetit palë. Pasi kanë përfunduar procedurat lidhur me 
hetimin e zhvilluar në përputhje me paragrafin 2, Komiteti mundet, pas 
konsultimeve me shtetin palë të interesuar, të vendosë që një parashtresë e 
përmbledhur e rezultateve të punimeve të figurojë në raportin vjetor që ai harton 
në përputhje me nenin 24.  

 
Neni 21  

 
1. Çdo shtet palë i kësaj Konvente, sipas këtij neni, mund të deklarojë kurdoherë se 

njeh kompetencën e Komitetit për të marrë dhe shqyrtuar njoftime me anën e të 
cilave një shtet palë pohon se një shtet tjetër palë nuk përmbush detyrimet e tij në 
bazë të kësaj Konvente. Këto njoftime mund të merren dhe shqyrtohen në 
përputhje me procedurën që përmendet në këtë nen vetëm në qoftë se i ka 
paraqitur shteti palë që ka bërë një deklaratë nëpërmjet të cilës ai njeh 
kompetencën e Komitetit. Komiteti nuk pranon asnjë njoftim që ka të bëjë me një 
shtet palë i cili nuk ka bërë një deklaratë të tillë. Njoftimet që janë marrë në 
përputhje me këtë nen do të kenë të bëjnë me procedurën e mëposhtme:  
(a) Në qoftë se një shtet palë konsideron se një shtet tjetër palë nuk i zbaton 

dispozitat e kësaj Konvente, ai mund t’ia tërheq vëmendjen këtij shteti, me 
një njoftim me shkrim, lidhur me këtë çështje. Brenda tre muajve nga data e 
marrjes së njoftimit shteti të cilit i është dërguar njoftimi do t’ia dërgojë 
shtetit nga i cili ka marrë njoftimin shpjegime ose çdo deklaratë tjetër me 
shkrim për sqarimin e çështjes, të cilat përfshijnë për aq sa është e mundur 
dhe e dobishme, të dhëna për rregullat e procedurës dhe për mjetet juridike 
qoftë të përdorura më parë, qoftë në vazhdim, qoftë ende të hapura.  

(b) Në qoftë se brenda gjashtë muajve, pas marrjes së njoftimit të parë nga shteti 
të cilit i është dërguar, çështja nuk është rregulluar asisoj që të kënaqë të dyja 
shtetet palë të interesuara, si njëri ashtu edhe tjetri do të kenë të drejtë për t’ia 
shtruar Komitetit, duke i dërguar një notë si Komitetit ashtu edhe shtetit tjetër 
të interesuar.  
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(c) Komiteti mund të shqyrtojë një çështje, sipas këtij neni, vetëm pasi të jetë 
siguruar se janë përdorur dhe shteruar të gjitha mjetet juridike të brendshme 
të mundshme, në përputhje me parimet e së drejtës ndërkombëtare, të njohura 
përgjithësisht. Ky rregull nuk zbatohet në rastet kur procedurat sipas mjeteve 
juridike i kalojnë afatet e arsyeshme, dhe as në rastet kur gjasat janë të vogla 
që këto procedura të kënaqin personin i cili është viktimë e shkeljes së kësaj 
Konvente; 

(d) Komiteti mban mbledhje me dyer të mbyllura kur shqyrton informacionet e 
parapara me këtë nen;  

(e) Në përputhje me dispozitat e nënparagrafit (c), Komiteti u vë në dispozicion 
shërbimet e tij të mira shteteve palë të interesuara, me qëllim që të arrihet një 
zgjidhje pajtimi të çështjes mbi bazën e respektimit të detyrimeve të parapara 
me këtë Konventë. Për këtë qëllim, Komiteti, po qe se mendon se është e 
dëshirueshme, mund të kërkojë formimin e një komisioni ad hoc të pajtimit;  

(f) Në çdo çështje që i është parashtruar, sipas këtij neni, Komiteti mund t’u 
kërkojë shteteve palë të interesuara, që përmenden në nënparagrafin (b), që t’i 
japin çdo informacion përkatës lidhur me këtë çështje.  

(g) Shtetet palë të interesuara, që përmenden në nënparagrafin (b), kanë të drejtë 
të përfaqësohen gjatë shqyrtimit të çështjes nga Komiteti si dhe t’i paraqesin 
vërejtjet e tyre me shkrim ose me gojë, në një formë a në një tjetër.  

(h) Komiteti paraqet një raport brenda dymbëdhjetë muajve pas datës kur ka 
marrë njoftimin siç përmendet në nënparagrafin (b):  
(i) Në qoftë se është arritur një zgjidhje në përputhje me dispozitat e 

nënparagrafit (d), Komiteti kufizon raportin e vet me një paraqitje të 
shkurtër të fakteve dhe të zgjidhjes së arritur;  

(ii) Në qoftë se nuk është arritur ndonjë zgjidhje në përputhje me 
dispozitat e nënparagrafit (d), Komiteti e kufizon raportin e vet me një 
paraqitje të shkurtër të fakteve: teksti dhe procesverbali i vërejtjeve të 
paraqitura gojarisht nga shtetet palë të interesuara i bashkëngjiten 
raportit. Për çdo çështje, raporti u komunikohet shteteve palë të 
interesuara.  

2. Dispozitat e këtij neni hyjnë në fuqi atëherë kur pesë shtete palë të kësaj Konvente 
japin deklaratat sipas paragrafit 1 të këtij neni. Këto deklarata i depozitojnë shtetet 
palë pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, i 
cili u dërgon nga një kopje shteteve të tjera palë. Një deklaratë mund të tërhiqet 
kurdoherë me anë të një njoftimi drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm. Kjo tërheqje 
nuk paragjykon shqyrtimin e ndonjë çështjeje që është objekt i një njoftimi të 
dërguar më parë sipas këtij neni; asnjë njoftim tjetër i një shteti palë nuk do të 
pranohet, sipas këtij neni, pasi Sekretari i Përgjithshëm të ketë marrë njoftimin për 
tërheqjen e deklaratës, me përjashtim të rastit kur shteti palë i interesuar të ketë 
dhënë një deklaratë të re.  

 
Neni 22  

 
1. Një shtet palë i kësaj Konvente, sipas këtij neni, mund të deklarojë kurdoherë se 

njeh kompetencën e Komitetit për të pranuar dhe shqyrtuar njoftimet që i 
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paraqesin individët ose në emër të individëve që bëjnë pjesë në juridiksionin e tij, 
të cilët pohojnë se janë viktima të shkeljes së dispozitave të kësaj Konvente nga 
ana e një shteti palë. Komiteti nuk pranon asnjë njoftim që ka të bëjë me një shtet 
palë i cili nuk ka dhënë një deklaratë të tillë.  

2. Komiteti konsideron të papranueshëm çdo njoftim të paraqitur sipas këtij neni, në 
qoftë se njoftimi është anonim ose që ai e konsideron si një shpërdorim të së 
drejtës për paraqitjen e njoftimeve të tilla, ose në qoftë se nuk janë në përputhje 
me dispozitat e kësaj Konvente.  

3. Me rezervën e dispozitave të paragrafit 2, Komiteti ia komunikon shtetit palë të 
kësaj Konvente çdo njoftim që i është paraqitur në bazë të këtij neni i cili ka bërë 
një deklaratë në bazë të paragrafit 1 dhe që supozohet se ka shkelur një nga 
dispozitat e Konventës. Brenda gjashtë muajve në vazhdim, shteti në fjalë i 
paraqet me shkrim Komitetit shpjegime ose deklarata të cilat do të ndriçojnë 
çështjen dhe që tregojnë, kur është rasti, masat që mund të jenë marrë për ta 
rregulluar gjendjen.  

4. Komiteti shqyrton njoftimet e marra në përputhje me këtë nen duke pasur parasysh 
të gjitha informacionet që i janë paraqitur nga ose për llogari të individit dhe të 
shtetit palë të interesuar.  

5. Komiteti nuk do të shqyrtojë asnjë njoftim që ka paraqitur ndonjë individ, sipas 
këtij neni, pa u siguruar se:  
(a) E njëjta çështje nuk është shqyrtuar dhe nuk është duke u shqyrtuar përpara 

ndonjë instance tjetër ndërkombëtare hetimore ose vendimore;  
(b) Individi ka shteruar të gjitha mjetet e brendshme juridike të mundshme; kjo 

nuk duhet të jetë rregull në qoftë se zbatimi i mjeteve juridike i kalon afatet e 
arsyeshme ose në qoftë se ka pak të ngjarë që ato t’i jepnin satisfaksion 
individit i cili është viktimë e shkeljes së kësaj Konvente.  

6. Komiteti mban mbledhje me dyer të mbyllura kur shqyrton njoftimet e paraqitura 
sipas këtij neni.  

7. Komiteti ia përcjell konstatimet e veta shtetit palë të interesuar dhe individit; 
8. Dispozitat e këtij neni do të hyjnë në fuqi atëherë kur pesë shtete palë të kësaj 

Konvente të kenë dhënë deklarata sipas paragrafit 1 të këtij neni. Shtetet palë i 
depozitojnë deklaratat e tilla pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së 
Kombeve të Bashkuara i cili u dërgon kopjet e tyre shteteve të tjera palë. Një 
deklaratë mund të tërhiqet kurdoherë nëpërmjet një njoftimi të dërguar më parë 
Sekretarit të Përgjithshëm. Kjo tërheqje nuk pengon shqyrtimin e çdo çështjeje e 
cila është objekt i një njoftimi i dërguar më parë në përputhje me këtë nen; asnjë 
njoftim tjetër i paraqitur nga ose për llogari të një individi nuk do të pranohet, në 
përputhje me këtë nen, pasi Sekretari i Përgjithshëm të ketë pranuar njoftimin 
lidhur me tërheqjen e deklaratës, me përjashtim të rastit kur shteti palë i interesuar 
të ketë dhënë një deklaratë të re.  

 
Neni 23  

 
Anëtarët e Komitetit dhe anëtarët e komisioneve ad hoc të pajtimit, që mund të 
emërohen në përputhje me nenin 21, paragrafi 1 (d), kanë të drejtë të gëzojnë lehtësitë, 
privilegjet dhe imunitetet që u njihen ekspertëve të cilёt i ngarkon me mision 
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Organizata e Kombeve të Bashkuara, ashtu siç janë përcaktuar në sesionet përkatëse të 
Konventës për Privilegjet dhe Imunitetet e Kombeve të Bashkuara.  

 
Neni 24  

 
Komiteti u paraqet çdo vit shteteve palë dhe Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës 
së Kombeve të Bashkuara një raport për veprimtaritë që ai ka ndërmarrë në përputhje 
me këtë Konventë.  
 
 

PJESA E TRETË  
 

Neni 25  
 
1. Kjo Konventë është e hapur për nënshkrimin e të gjitha shteteve.  
2. Kjo Konventë i nënshtrohet ratifikimit. Instrumentet e ratifikimit depozitohen 

pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.  
 

Neni 26  
 
Kjo Konventë është e hapur për aderimin e çdo shteti. Aderimi do të bëhet duke 
depozituar instrumentin e aderimit pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së 
Kombeve të Bashkuara.  

 
Neni 27  

 
1. Kjo Konventë hyn në fuqi ditën e tridhjetë nga data e depozitimit pranë Sekretarit 

të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të instrumentit të 
njëzetë të ratifikimit ose të aderimit.  

2. Për çdo shtet që do të ratifikojë këtë Konventë ose që do të aderojë në të pas 
depozitimit të instrumentit të njëzetë të ratifikimit ose të aderimit, Konventa do të 
hyjë në fuqi ditën e tridhjetë nga data e depozitimit të instrumentit të tij të 
ratifikimit ose të aderimit.  

 
Neni 28  

 
1. Çdo shtet, në çastin kur do të nënshkruajë ose do të ratifikojë këtë Konventë, 

mund të deklarojë se nuk njeh kompetencat që i janë dhënë Komitetit sipas nenit 
20.  

2. Çdo shtet palë i cili ka bërë vërejtjen, në përputhje me dispozitat e paragrafit 1 të 
këtij neni, kurdoherë mund ta tërheqë këtë vërejtje duke njoftuar Sekretarin e 
Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.  
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Neni 29  
 
1. Çdo shtet palë i kësaj Konvente mund të propozojë ndonjë amendament dhe ta 

depozitojë pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të 
Bashkuara. Sekretari i Përgjithshëm do t’ua kumtojë amendamentin e propozuar 
shteteve palë me kërkesën që të njoftojnë nëse janë në favor të thirrjes së një 
konference të shteteve palë për ta shqyrtuar propozimin dhe për të votuar për të. 
Në qoftë se brenda katër muajve nga data e komunikimit të tillë, të paktën një e 
treta e shteteve palë deklarohen në favor të thirrjes së konferencës, Sekretari i 
Përgjithshëm do ta thërrasë konferencën nën patronazhin e Organizatës së Komeve 
të Bashkuara. Çdo amendament i miratuar nga shumica e shteteve palë të 
pranishme dhe votuese në konferencë do t’u paraqitet për miratim nga Sekretari i 
Përgjithshëm të gjitha shteteve palë.  

2. Një amendament i miratuar në përputhje me paragrafin 1 të këtij neni do të hyjë në 
fuqi atëherë kur dy të tretat e shteteve palë të kësaj Konvente do ta kenë njoftuar 
Sekretarin e Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara se ato kanë 
pranuar atë në përputhje me procedurat e tyre kushtetuese përkatëse.  

3. Kur amendamentet hyjnë në fuqi, ato bëhen të detyrueshme për shtetet palë që i 
kanë pranuar, ndërsa shtetet e tjera palë mbeten akoma të lidhura me dispozitat e 
kësaj Konvente dhe me të gjitha amendamentet e mëparshme që janë pranuar prej 
tyre.  

 
Neni 30  

 
1. Çdo mosmarrëveshje ndërmjet dy ose më shumë shteteve palë lidhur me 

interpretimin ose zbatimin e kësaj Konvente e cila nuk mund të zgjidhet nëpërmjet 
bisedimeve i shtrohet një arbitrazhi me kërkesën e njërit prej këtyre shteteve. Në 
qoftë se brenda gjashtë muajve nga data kur është bërë paraqitja e kërkesës për 
arbitrazh këto palë nuk arrijnë të merren vesh rreth organizimit të arbitrazhit, 
cilado prej këtyre palëve mund të paraqesë kundërshtim pranë Gjykatës 
Ndërkombëtare të Drejtësisë duke paraqitur këtë kërkesë në përputhje me Statutin 
e kësaj gjykate.  

2. Çdo shtet, në çastin e nënshkrimit ose të ratifikimit të kësaj Konvente, ose të 
aderimit në tё, mund të deklarojë se nuk konsideron veten të jetë i lidhur me 
paragrafin 1 të këtij neni. Shtetet e tjera palë nuk do të jenë të lidhura me këtë 
paragraf ndaj çdo shteti palë i cili do të ketë formuluar një rezervë të tillë.  

3. Çdo shtet palë që do të ketë formuluar një rezervë në përputhje me nenin 2 të këtij 
neni, mund ta tërheqë këtë rezervë kurdoherë nëpërmjet një njoftimi që ia dërgon 
Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.  

 
Neni 31  

 
1. Një shtet palë mund ta denoncojë këtë Konventë nëpërmjet një njoftimi me shkrim 

drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. 
Denoncimi do të hyjë në fuqi një vit pasi Sekretari i Përgjithshëm të ketë marrë 
njoftimin.  
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2. Një denoncim i tillë nuk do ta lirojë shtetin palë nga detyrimet që ka në përputhje 
me këtë Konventë për sa i përket çdo veprimi ose mosveprimi të kryer para datës 
së hyrjes së denoncimit në fuqi; ai po ashtu nuk do të pengojë aspak vazhdimin e 
shqyrtimit të çdo çështjeje të cilën Komiteti e ka shqyrtuar para hyrjes së 
denoncimit në fuqi.  

3. Pas datës së hyrjes së denoncimit në fuqi të një shteti palë, Komiteti nuk ndërmerr 
shqyrtimin e asnjë çështjeje të re lidhur me këtë shtet.  

 
Neni 32  

 
Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara do t’i njoftojë të 
gjitha shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara dhe të gjitha shtetet që do të kenë 
nënshkruar këtë Konventë ose do të kenë aderuar në tё: 

(a) Lidhur me nënshkrimet, ratifikimet dhe aderimet e marra në përputhje me 
nenet 25 dhe 26;  

(b) Lidhur me datën e hyrjes së kësaj Konvente në fuqi në përputhje me nenin 27 
dhe me datën e hyrjes së çdo amendamenti në fuqi në përputhje me nenin 29;  

(c) Lidhur me denoncimet e marra në përputhje me nenin 31.  
 

Neni 33  
 
1. Kjo Konventë, tekstet e së cilës në gjuhët arabe, kineze, angleze, frënge, ruse dhe 

spanjolle janë njësoj autentike, do të depozitohet pranë Sekretarit të Përgjithshëm 
të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.  

2. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara do t’u dorëzojë të 
gjitha shteteve nga një kopje të vërtetuar të kësaj Konvente.  





 

LISTA II 
 

LISTA E INSTRUMENTEVE SHTESË NDËRKOMBËTARE DHE 
EVROPIANE LIDHUR ME TË DREJTAT E NJERIUT 
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1. Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore (1966) 
 

PAKTI NDËRKOMBËTAR PËR TË DREJTAT EKONOMIKE, SOCIALE 
DHE KULTURORE 

 
Miratuar dhe hapur për nënshkrim, për ratifikim dhe për aderim nga Asambleja 

e Përgjithshme me Rezolutën e saj 2200 A (XXI) të datës 16 dhjetor 1966  
 
HYRË NË FUQI: mё 3 janar 1976, 
nё pёrputhje me nenin 27  
 

HYRJE  
 
Shtetet palë të këtij Pakti,  
 
Duke pasur parasysh se, në përputhje me parimet e shpallura në Kartën e Kombeve të 
Bashkuara, njohja e dinjitetit të lindur dhe e tё drejtave të barabarta e të 
patjetërsueshme të të gjithë pjesëtarëve të familjes njerëzore është themel i lirisë, 
drejtësisë dhe paqes në botë,  
 
Duke njohur se këto të drejta burojnë nga dinjiteti i lindur i njeriut,  
 
Duke njohur se, në përputhje me Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut, ideali i 
njerëzve të lirë që gëzojnë lirinë nga frika dhe skamja, mund të realizohet vetëm në 
qoftë se janë krijuar kushtet të cilat i lejojnë secilit të gëzojë të drejtat e tij ekonomike, 
shoqërore e kulturore, si dhe të drejtat e tij civile dhe politike,  
 
Duke pasur parasysh se Karta e Kombeve të Bashkuara u ngarkon shteteve si detyrë 
për tё nxitur respektimin universal dhe efektiv të të drejtave dhe tё lirive të njeriut,  
 
Duke kuptuar faktin se individi ka detyra ndaj të tjerëve dhe ndaj kolektivitetit të cilit i 
përket dhe se ai është përgjegjës për t’i nxitur dhe respektuar të drejtat e njohura në 
këtë Pakt,  
 
U morën vesh për nenet e mëposhtme: 
 

PJESA E PARË 
 

Neni 1  
 
1. Të gjithë popujt kanë të drejtën e vetëvendosjes. Në bazë të kësaj të drejte, ata 

përcaktojnë lirisht statusin e tyre politik dhe ndjekin lirisht zhvillimin e tyre 
ekonomik, shoqëror dhe kulturor.  
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2. Për të arritur qëllimet e tyre, të gjithë popujt mund t’i disponojnë lirisht pasuritë 
dhe burimet e tyre natyrore, pa cenuar kurrfarë detyrimesh që rrjedhin nga 
bashkëpunimi ekonomik ndërkombëtar, që bazohet në parimin e përfitimit të 
ndërsjellë, dhe nga e drejta ndërkombëtare. Një popull nuk mund të privohet nga 
mjetet e veta të jetesës në asnjë rast.  

3. Shtetet palë të këtij Pakti, duke përfshirë edhe ato që janë përgjegjëse për 
administrimin e territoreve jo vetëqeverisëse dhe të territoreve nën kujdestari, 
ndihmojnë realizimin e së drejtës së popujve për vetëvendosje dhe respektojnë 
këtë të drejtë, në përputhje me dispozitat e Kartës së Kombeve të Bashkuara.  

 
 

PJESA E DYTË  
 

Neni 2  
 
1. Çdo shtet palë i këtij Pakti zotohet të veprojë, si nё mënyrë të vetvetishme ashtu 

edhe nëpërmjet ndihmës dhe bashkëpunimit ndërkombëtar, sidomos atë ekonomik 
e teknik, deri në maksimumin e burimeve të veta në dispozicion, për të siguruar 
progresivisht ushtrimin e plotë të të drejtave të njohura nё kёtё Pakt me të gjitha 
mjetet e përshtatshme, duke përfshirë sidomos miratimin e masave legjislative.  

2. Shtetet palë të këtij Pakti zotohen të garantojnë që të drejtat e shpallura në këtë 
Pakt, të ushtrohen pa kurrfarë diskriminimi të bazuar në racë, ngjyrë, seks, gjuhë, 
fe, opinion politik ose çdo opinion tjetër, origjinë kombëtare a shoqërore, pasuri, 
lindje ose çdo gjendje tjetër.  

3. Vendet në zhvillim, duke pasur parasysh, ashtu si duhet, të drejtat e njeriut dhe 
ekonominë e vet kombëtare, mund të përcaktojnë së në ç'masë do t’i garantojnë të 
drejtat ekonomike të njohura në këtë Pakt për ata persona të cilët nuk janë shtetas 
të tyre.  

 
Neni 3  

 
Shtetet palë të këtij Pakti zotohen të sigurojnë të drejtën e barabartë të burrit dhe të 
gruas për t’i gëzuar të gjitha të drejtat ekonomike, shoqërore e kulturore të përmendura 
në këtë Pakt.  

 
Neni 4  

 
Shtetet palë të këij Pakti pranojnë se, në gëzimin e atyre të drejtave të siguruara nga 
shteti në përputhje me këtë Pakt, shteti mund t'ua nënshtrojë këto të drejta vetëm 
kufizimeve të parashikuara me ligj në masën që është në përputhje me natyrën e këtyre 
të drejtave dhe vetëm me qëllim të përparimit të mirëqenies sё përgjithshme në një 
shoqëri demokratike.  
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Neni 5  
 
1. Asgjë në këtë Pakt nuk mund të interpretohet asisoj sikur i njeh një shteti, një 

grupi ose një personi çfarëdo të drejte për të ndërmarrë ndonjë veprimtari ose për 
të kryer një veprim duke pasur pёr qёllim zhdukjen e të drejtave dhe të lirive të 
njohura në këtë Pakt ose kufizime më të gjëra se sa ato të parashikuara në këtë 
Pakt.  

2. Nuk do të pranohet asnjë kufizim ose shkelje e të drejtave themelore të njeriut që 
janë të njohura ose që ekzistojnë në fuqi në çdo vend në bazë të ligjeve, 
konventave, rregulloreve ose zakoneve, me pretekstin se ky Pakt nuk i njeh ato ose 
i njeh në një shkallë më të vogël.  

 
 

PJESA E TRETË  
 

Neni 6  
 
1. Shtetet palë të këtij Pakti njohin të drejtën e punës e cila përfshin të drejtën e 

secilit për të pasur mundësinë e sigurimit të jetesës duke punuar punën e pranuar 
lirisht dhe marrin masa të përshtatshme për ta mbrojtur këtë të drejtë.  

2. Hapat të cilat çdo shtet palë i këtij Pakti do t’i marrë për arritjen e realizimit të 
plotë të kësaj të drejte do të përfshijnë drejtimin tekniko-profesional, programet e 
aftësimit, të politikave dhe tё teknikave për të arritur zhvillim të qëndrueshëm 
ekonomik, shoqëror e kulturor dhe punësim të plotë e produktiv, sipas kushteve të 
cilat u garantojnë individëve gëzimin e lirive themelore politike dhe ekonomike.  

 
Neni 7  

 
Shtetet palë të këtij Pakti njohin të drejtën e secilit për të gëzuar kushte pune të drejta e 
të favorshme të cilat sigurojnë sidomos:  

(a) Shpërblim të atillë që, si minimum, u siguron të gjithë punonjësve;  
(i) Paga të drejta dhe shpërblim të barabartë për punë me vlerë të 

barabartë, pa kurrfarë dallimi; në veçanti, grave duhet t’u garantohen 
kushte të punës të cilat nuk janë më të këqija se ato që i gëzojnë burrat 
dhe të marrin shpërblim të njëjtë si burrat për një punë të njëjtë;  

(ii) Jetë të denjë për vete dhe për familjet e tyre në përputhje me dispozitat 
e këtij Pakti;  

(b) Kushte të sigurta dhe higjienike të punës;  
(c) Mundësi të njëjtë për secilin për t’u ngritur në një kategori të përshtatshme 

më të lartë, nё punёn e tyre, duke marrë parasysh vetëm kohëzgjatjen e 
shërbimeve të kryera dhe aftësinë,  

(d) Pushim, kohë të lirë, kufizim të arsyeshëm të kohës së punës dhe pushime 
periodike të paguara, si dhe shpërblimin për ditët e festave.  
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Neni 8  
 
1. Shtetet palë të këtij Pakti zotohen se do të sigurojnë:  

(a) Të drejtën e secilit për të formuar sindikata ose për t'u bashkuar me sindikatën 
që ka zgjedhur, varësisht vetëm nga rregullat e organizatës së interesuar, për 
përparimin dhe mbrojtjen e interesave të veta ekonomike e shoqërore. 
Ushtrimi i kësaj të drejte mund të jetë objekt vetëm i kufizimeve që 
parashikohen me ligj dhe që janë të nevojshme në një shoqëri demokratike, në 
interes të sigurimit kombëtar ose të rendit publik, ose për të mbrojtur të 
drejtat dhe liritë e të tjerëve;  

(b) Të drejtën e sindikatave për të formuar federata ose konfederata kombëtare 
dhe të drejtën e këtyre tё fundit për të formuar organizata sindikale 
ndërkombëtare ose për t'u bashkuar në to.  

(c) Të drejtën e sindikatave për të funksionuar lirisht, pa kurrfarë kufizimesh të 
tjera me përjashtim të atyre që parashikohen me ligj dhe që janë të 
nevojshme, në një shoqëri demokratike, në interes të sigurimit kombëtar ose 
të rendit publik, ose për të mbrojtur të drejtat dhe liritë e të tjerëve; 

(d) Të drejtën e grevës, me kusht që kjo e drejtë të ushtrohet në përputhje me 
ligjet e çdo vendi të veçantë.  

2. Ky nen nuk parandalon caktimin e kufizimeve ligjore, për ushtrimin e këtyre të 
drejtave nga pjesëtarët e forcave të armatosura, të policisë ose të administratës 
shtetërore.  

3. Asgjë në këtë nen nuk autorizon shtetet palë të Konventës sё vitit 1948 të 
Organizatës Ndërkombëtare të Punës, që ka të bëjë më lirinë sindikale dhe me 
mbrojtjen e së drejtës sindikale, për të marrë masa legjislative të cilat do të 
shkelnin ose zbatonin ligjin sipas mënyrës që do t‘i cenonte garancitë e 
parashikuara në atë Konventë.  

 
Neni 9  

 
Shtetet palë të këtij Pakti njohin të drejtën e secilit për sigurinë shoqërore, duke 
përfshirë edhe sigurimin social.  

 
Neni 10  

 
Shtetet palë të këij Pakti pranojnë se:  
1. Një mbrojtje dhe ndihmë sa më e gjerë duhet t'i jepen familjes, e cila është 

element i natyrshëm dhe themelor i shoqërisë, sidomos për formimin e saj dhe për 
aq kohë sa ajo ka përgjegjësinë për mbajtjen dhe edukimin e fëmijëve në ngarkim. 
Martesa duhet të bëhet me pëlqimin e lirë të bashkëshortëve të ardhshëm.  

2. Mbrojtje e veçantë duhet t'u jepet nënave gjatë një periudhe të arsyeshme kohore 
para dhe pas lindjes së fëmijëve. Nënave të punësuara, gjatë kësaj periudhe, duhet 
t’u jepen pushime të paguara ose pushime të shoqëruara me shpërblime të 
përshtatshme nga ana e sigurimeve sociale.  

3. Masa të posaçme të mbrojtjes dhe ndihmës duhet të merren në të mirë të të gjithë 
fëmijëve dhe të rinjve, pa kurrfarë diskriminimi për shkaqe birësimi ose për 
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shkaqe të tjera. Fëmijët dhe tё rinjtë duhet të mbrohen kundër shfrytëzimit 
ekonomik e shoqëror. Punësimi i tyre në punët e dëmshme për moralin ose 
shëndetin e tyre, të rrezikshme për jetën ose të dëmshme për zhvillimin e tyre 
normal duhet dënuar me ligj. Shtetet duhet gjithashtu të caktojnë afate moshe nën 
të cilat do të ndalohet dhe do të dënohet me ligj shfrytëzimi me pagesë i fuqisë 
punëtore të moshës fëmijërore.  

 
Neni 11 

 
1. Shtetet palë të këtij Pakti njohin të drejtën e secilit për një standard adekuat të 

jetesës për vete dhe për familjen e tij, duke përfshirë ushqimin, veshjen dhe 
strehimin adekuat si dhe përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve të jetesës. 
Shtetet palë do të marrin masa të përshtatshme për të siguruar realizimin e kësaj të 
drejte, duke njohur për këtë qëllim rëndësinë thelbësore të një bashkëpunimi 
ndërkombëtar të pranuar lirisht.  

2. Shtetet palë të këtij Pakti, duke njohur të drejtën themelore të secilit për të qenë i 
mbrojtur nga uria, do të marrin masa individualisht, dhe nëpërmjet bashkëpunimit 
ndërkombëtar, duke përfshirë programe të veçanta të nevojshme:  
(a) Për të përmirësuar metodat e prodhimit, të ruajtjes dhe të shpërndarjes së 

ushqimeve duke përdorur plotësisht njohuritë teknike dhe shkencore, duke 
përhapur parimet e edukatës ushqimore dhe duke zhvilluar ose reformuar 
sistemet agrare asisoj për t’u arritur një zhvillim dhe shfrytëzim sa më efektiv 
i burimeve natyrore;  

(b) Për të siguruar një ndarje të drejtë të pasurive ushqimore botërore në raport 
me nevojat duke marrë parasysh problemet që shtrohen si përpara vendeve 
importuese ashtu edhe përpara vendeve eksportuese të artikujve ushqimor.  

 
Neni 12  

 
1. Shtetet palë të këtij Pakti njohin të drejtën e secilit për të pasur gjendje sa më të 

mirë shëndetësore, fizike e mendore që ai është i aftë të arrijë.  
2. Masat që shtetet palë të këtij Pakti do t’i marrin për të arritur realizimin e plotë të 

kësaj të drejte duhet t’i përfshijnë ato masa që janë të nevojshme për të siguruar:  
(a) Uljen e vdekshmërisë gjatë lindjes dhe vdekshmërisë së foshnjave, si dhe 

zhvillimin e shëndetshëm të fëmijës;  
(b) Përmirësimin e të gjitha aspekteve të higjienës së mjedisit dhe të higjienës 

industriale;  
(c) Parandalimin, mjekimin dhe kontrollin e sëmundjeve epidemike, endemike, 

profesionale dhe të sëmundjeve të tjera;  
(d) Krijimin e kushteve të cilat do të siguronin shërbime mjekësore dhe ndihmë 

mjekësore pёr tё gjithё në rast sëmundjeje.  
 

Neni 13  
 
1. Shtetet palë të këtij Pakti, njohin të drejtën e secilit për arsim. Ato pajtohen se 

arsimi duhet të orientohet drejt zhvillimit të plotë të personalitetit njerëzor dhe të 
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ndjenjës së dinjitetit të tij dhe të forcojë respektin për të drejtat dhe liritë themelore 
të njeriut. Ato pastaj pajtohen se arsimi duhet t’i mundësojë secilit për të marrë 
pjesë në mënyrë efektive në një shoqëri të lirë, të ndihmojë mirëkuptimin, 
tolerancën dhe miqësinë midis të gjitha kombeve dhe të gjitha grupeve racore, 
etnike ose fetare dhe zhvillimin e veprimtarive të Kombeve të Bashkuara për 
ruajtjen e paqes.  

2. Shtetet palë të këtij Pakti pranojnë se për të arritur realizimin e plotë të kësaj të 
drejte:  
(a) Arsimi fillor duhet të jetë i detyrueshëm dhe falas për të gjithë.  
(b) Arsimi i mesëm, në format e tij të ndryshme, duke përfshirë arsimin e mesëm 

teknik dhe profesional, duhet të jetë i përgjithshëm dhe i hapur për të gjithë 
me të gjitha mjetet e përshtatshme sidomos me vendosjen progresive të 
ndjekjes së mësimit falas;  

(c) Arsimi i lartë duhet të bëhet i hapur për të gjithë në mënyrë të barabartë sipas 
aftësive të secilit, me të gjitha mjetet e përshtatshme e sidomos me vendosjen 
progresive të ndjekjes së mësimit falas;  

(d) Arsimi themelor duhet të inkurajohet ose të intensifikohet, mundësisht sa më 
shumë, për ata persona të cilët nuk kanë pasur ose nuk kanë përfunduar 
plotësisht tërë periudhën e arsimit të tyre fillor;  

(e) Duhet të vazhdohet aktivisht zhvillimi i një rrjeti shkollor në të gjitha 
shkallët, të vendoset një sistem i përshtatshëm bursash dhe të përmirësohen 
vazhdimisht kushtet materiale të personelit mësimor.  

3. Shtetet palë të këtij Pakti zotohen të respektojnë lirinë e prindërve dhe, po qe se 
është e nevojshme, të kujdestarëve ligjorë, për të zgjedhur për fëmijët e vet 
shkollat, përveç atyre që i kanë themeluar autoritetet publike, por që të jenë në 
përputhje me normat minimale që mund të jenë caktuar ose miratuar nga shteti në 
fushën e arsimit, dhe për të siguruar arsimimin fetar dhe moral të fëmijëve të tyre 
në përputhje me bindjet e tyre.  

4. Asnjë pjesë e këtij neni nuk duhet të interpretohet si ndërhyrje në lirinë e 
individëve dhe të personave juridikë për të krijuar dhe drejtuar institucione 
arsimore, por gjithnjë me kusht që parimet e shpallura në paragrafin 1 të këtij neni 
të respektohen dhe që arsimi i dhënë në institucionet e tilla të jetë në përputhje me 
normat minimale që mund të jenë caktuar nga shteti.  

 
Neni 14  

 
Çdo shtet palë i këtij Pakti i cili, në çastin kur është bërë palë, nuk ka mundur të 
sigurojë në territorin e vet metropolit ose në territoret e tjera nën juridiksionin e tij 
arsimin fillor të detyrueshëm dhe falas, zotohet që të vendosë dhe të miratojë brenda dy 
viteve, një plan të hollësishëm veprimi për zbatimin progresiv brenda një numri të 
arsyeshëm vitesh të përcaktuara në këtë plan, për zbatimin e plotë të parimit të arsimit 
fillor të detyrueshëm dhe falas për të gjithë.  

 
Neni 15  

 
1. Shtetet palë të këtij Pakti i njohin secilit të drejtën:  
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(a) E pjesëmarrjes në jetën kulturore;  
(b) E gëzimit të përfitimeve nga progresi shkencor dhe nga aplikimet e tij;  
(c) E përfitimit nga mbrojtja e interesave morale e materiale që rezultojnë nga 

çdo prodhim shkencor, letrar ose artistik autor i të cilit është ai vetë,  
2. Masat të cilat shtetet palë të këtij Pakti do t’i marrin për të arritur realizimin e 

plotë të kësaj të drejte duhet të përfshijnë ato që janë të nevojshme për ruajtjen, 
zhvillimin dhe përhapjen e shkencës dhe të kulturës.  

3. Shtetet palë të këtij Pakti zotohen të respektojnë lirinë e domosdoshme për 
kërkimin shkencor dhe për veprimtarinë krijuese.  

4. Shtetet palë të këtij Pakti njohin përfitimet që duhet të rrjedhin nga inkurajimi dhe 
zhvillimi i bashkëpunimit dhe i kontakteve ndërkombëtare në fushën e shkencës 
dhe të kulturës.  

 
 

PJESA E KATËRT  
 

Neni 16  
 
1. Shtetet palë të këtij Pakti, në përputhje me dispozitat e kësaj pjese të Paktit, 

zotohen të paraqesin raporte për masat që ato do t’i kenë marrë dhe për përparimin 
e arritur në sigurimin e respektimit të të drejtave të njohura në këtë Pakt.  

2.  
(a) Të gjitha raportet duhet t’i paraqiten Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës 

së Kombeve të Bashkuara, i cili i dorëzon kopjet Këshillit Ekonomik e 
Shoqëror, për shqyrtim, në përputhje me dispozitat e këtij Pakti.  

(b) Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara u dorëzon 
gjithashtu organizatave të specializuara kopje të raporteve, ose të pjesëve 
përkatëse të raporteve që janë me interes, të dërguara nga shtetet palë të këtij 
Pakti që janë gjithashtu anëtare të këtyre organizatave të specializuara, për aq 
sa këto raporte, ose pjesë të raporteve, kanë të bëjnë me problemet që hyjnë 
në kompetencën e këtyre organizatave sipas akteve të tyre kushtetuese. 

 
Neni 17  

 
1. Shtetet palë të këtij Pakti i paraqesin raportet e tyre nё faza, në përputhje me një 

program që do ta përcaktojë Këshilli Ekonomik e Shoqëror brenda një viti, duke 
filluar nga data e hyrjes së këtij Pakti në fuqi, pas konsultimeve me shtetet palë 
dhe me organizatat e specializuara të interesuara.  

2. Raportet mund t’i tregojnë faktorët dhe vështirësitë që ndikojnë në shkallën e 
përmbushjes së detyrimeve sipas këtij Pakti.  

3. Në rastin kur informacionet përkatëse për këtë çështje i janë dërguar paraprakisht 
Organizatës së Kombeve të Bashkuara ose ndonjë organizate të specializuar nga 
një shtet palë i këtij Pakti, atëherë nuk do të ketë nevojë për dhënien e sërishme të 
këtyre informacioneve dhe do të mjaftojë një referencë e saktë në këto njoftime.  
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Neni 18  
 
Në bazë të përgjegjësive të tij sipas Kartës së Kombeve të Bashkuara në fushën e të 
drejtave dhe të lirive themelore të njeriut, Këshilli Ekonomik e Shoqëror mund të 
përfundojë marrëveshje me organizatat e specializuara, më qëllim që këto të paraqesin 
raporte lidhur me përparimin e arritur për sa i përket respektimit të dispozitave të këtij 
Pakti që bëjnë pjesë në kuadër të veprimtarive të tyre. Këto raporte mund të përfshijnë 
hollësi të vendimeve dhe të rekomandimeve lidhur me zbatimin e miratuar nga organet 
e tyre kompetente.  

 
Neni 19  

 
Këshilli Ekonomik e Shoqëror mund t'ia dërgojë Komisionit të të Drejtave të Njeriut, 
për studim dhe rekomandim të përgjithshëm ose për informacion, po qe se ka vend, 
raportet që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut të cilat i paraqesin shtetet në përputhje 
me nenet 16 e 17 dhe ato që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut të cilat i paraqesin 
organizatat e specializuara në përputhje me nenin 18.  

 
Neni 20  

 
Shtetet palë të këtij Pakti dhe organizatat e specializuara të interesuara mund t'i 
paraqesin Këshillit Ekonomik e Shoqëror komente për çdo rekomandim të 
përgjithshëm në bazë të nenit 19 ose për çdo përmendje të një rekomandimi të 
përgjithshëm të tillë në cilindo raport të Komisionit të të Drejtave të Njeriut ose në 
cilindo dokument të përmendur në këtë raport.  

 
Neni 21  

 
Këshilli Ekonomik e Shoqëror mund t'i paraqesë Asamblesë së Përgjithshme raporte të 
herëpashershme me rekomandime të përgjithshme dhe një përmbledhje të 
informacioneve të marra nga shtetet palë të këtij Pakti dhe nga organizatat e 
specializuara për masat e marra dhe përparimin e bërë në arritjen e respektimit të 
përgjithshëm të të drejtave të njohura në këtë Pakt.  

 
Neni 22  

 
Këshilli Ekonomik e Shoqëror mund t'u parashtrojë organeve të tjera të Organizatës së 
Kombeve të Bashkuara, organeve të tyre ndihmëse dhe organizatave të specializuara të 
interesuara që merren me dhënien e një ndihme teknike, çdo çështje që ngrihet në 
raportet e përmendura në këtё pjesë të Paktit dhe që mund t'i ndihmojë këta organizma 
që të vendosin, secili brenda fushës së kompetencës së vet, për këshillueshmërinë e 
masave ndërkombëtare për të kontribuar në zbatimin efektiv dhe shkallëzor të këtij 
Pakti.  
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Nenin 23  
 
Shtetet palë të këtij Pakti pajtohen se masat e veprimit ndërkombëtar për realizimin e të 
drejtave të njohura në këtë Pakt, përfshijnë metodat e tilla, siç janë përfundimi i 
marrëveshjeve, miratimi i rekomandimeve, dhënia e ndihmës teknike dhe mbajtja e 
mbledhjeve rajonale dhe e mbledhjeve teknike me qëllim konsultimi dhe studimi të 
organizuara në bashkëpunim me qeveritë e organizuara.  

 
Neni 24  

 
Asgjë në këtë Pakt nuk duhet të interpretohet asisoj sikur cenon dispozitat e Kartës së 
Kombeve të Bashkuara dhe të statuteve tё organizatave të specializuara që përkufizojnë 
përgjegjësitë përkatëse të organeve të ndryshme të Kombeve të Bashkuara dhe të 
organizatave të specializuara për sa u përket çështjeve të trajtuara në këtë Pakt.  

 
Neni 25  

 
Asgjë në këtë Pakt nuk duhet të interpretohet asisoj sikur cenon të drejtën e lindur të të 
gjithë popujve për t’i përfituar dhe shfrytëzuar plotësisht dhe lirisht pasuritë dhe 
burimet e tyre natyrore.  

 
 

PJESA E PESTË  
 

Neni 26  
 
1. Ky Pakt është i hapur për nënshkrimin e çdo shteti anëtar të Organizatës së 

Kombeve të Bashkuara ose anëtar i çfarëdo organizate të specializuar të tij, të çdo 
shteti palë në Statutin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë si dhe të çdo shteti 
tjetër të ftuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara për t'u bërë 
palë e këtij Pakti.  

2. Ky Pakt i nënshtrohet ratifikimit. Instrumentet e ratifikimit depozitohen pranë 
Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.  

3. Ky Pakt do të jetë i hapur për aderimin e çdo shteti të përmendur në paragrafin 1 të 
këtij neni.  

4. Aderimi do të bëhet nëpërmjet depozitimit të një instrumenti tё aderimit pranë 
Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.  

5. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara i informon të 
gjitha shtetet të cilat kanë nënshkruar këtë Pakt ose kanë aderuar në të për 
depozitimin e çdo instrumenti të ratifikimit ose të aderimit.  

 
Neni 27  

 
1. Ky Pakt do të hyjë në fuqi tre muaj pas ditës së depozitimit pranë Sekretarit të 

Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të instrumentit të 
tridhjetepestë të ratifikimit ose të aderimit.  
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2. Për secilin prej shteteve që do të ratifikojnë këtë Pakt ose do tё aderojnë në të, pas 
depozitimit të instrumentit të tridhjetepestë të ratifikimit ose tё aderimit, ky Pakt 
do të hyjë në fuqi tre muaj pas ditës së depozitimit, nga ky shtet, të instrumentit të 
tij të ratifikimit ose tё aderimit.  

 
Neni 28  

 
Dispozitat e këtij Pakti janë të zbatueshme, pa asnjë kufizim ose përjashtim, për të 
gjitha njësitë përbërëse të shteteve federative.  

 
Neni 29  

 
1. Çdo shtet palë i këtij Pakti mund të propozojë një amendament dhe të depozitojë 

tekstin pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. 
Sekretari i Përgjithshëm ua transmeton atëherë çdo amendament të propozuar 
shteteve palë të këtij Pakti duke u kërkuar të deklarohen nëse dëshirojnë të thirret 
një konferencë e shteteve palë për të shqyrtuar këto propozime dhe për të votuar 
për to. Në qoftё se të paktën një e treta e shteteve deklarohen për thirrjen e 
konferencës, Sekretari i Përgjithshëm thërret Konferencën nën patronazhin e 
Kombeve të Bashkuara. Çdo amendament i miratuar nga shumica e shteteve të 
pranishme dhe votuese në Konferencë i shtrohet për miratim Asamblesë së 
Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.  

2. Këto amendamente hyjnë në fuqi pasi t’i ketë miratuar Asambleja e Përgjithshme 
e Kombeve të Bashkuara dhe t’i ketë pranuar, në përputhje me rregullat e tyre 
kushtetuese përkatëse, një shumicë e dy të tretave të shteteve palë të këtij Pakti.  

3. Kur këto amendamente hyjnë në fuqi, ato bëhën të detyrueshme për shtetet palë që 
i kanë pranuar, ndërsa shtetet e tjera mbeten të lidhura me dispozitat e këtij Pakti 
dhe me çdo amendament të mëparshëm që është pranuar prej tyre.  

 
Neni 30  

 
Pavarësisht nga njoftimet e parashikuara në nenin 26, paragrafin 5, Sekretari i 
Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara do t’i informojë të gjitha shtetet 
që përmenden në paragrafin 1 të nenit të sipërpërmendur:  

(a) Lidhur me nënshkrimet që janë dhënë në këtë Pakt dhe me instrumentet e 
ratifikimit dhe të aderimit të depozituara në përputhje me nenin 26.  

(b) Lidhur me ditën në të cilën ky Pakt do të hyjë në fuqi në përputhje me nenin 
27 dhe me ditën në të cilën do të hyjnë në fuqi amendamentet e parashikuara 
në nenin 29.  

 
Neni 31  

 
1. Ky Pakt, tekstet e të cilit në gjuhët kineze, angleze, frënge, ruse dhe spanjolle janë 

njësoj autentike, do të depozitohet në arkivat e Organizatës së Kombeve të Bashkuara.  
2. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara do t'ua dorëzojë 

një kopje të vërtetuar të këtij Pakti të gjitha shteteve të përmendura në nenin 26.  
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2. Konventa Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të Drejtave të të Gjithë Punëtorëve 
Migrantë dhe Anëtarëve të Familjeve të tyre 
 

KONVENTË NDËRKOMBËTARE PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË 
TË GJITHË PUNËTORËVE MIGRANTË DHE ANËTARËVE TË FAMILJEVE 

TË TYRE 
 

Miratuar nëpërmjet rezolutës së Asamblesë së Përgjithshme 45/158 
të datës 18 dhjetor 1990 

 
Hyrje 

 
Shtetet Palë në këtë Konventë,  
 
Duke marrë parasysh parimet e mishëruara në instrumentet bazë të Kombeve të 
Bashkuara në lidhje me të drejtat e njeriut, veçanërisht Deklaratën Universale të të 
Drejtave të Njeriut, Konventën Ndërkombëtare mbi të Drejtat Ekonomike, Shoqërore 
dhe Kulturore, Konventën Ndërkombëtare mbi të Drejtat Civile dhe Politike, 
Konventën Ndërkombëtare mbi Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit të 
Grave dhe Konventën mbi të Drejtat e Fëmijëve;  
 
Duke marrë parasysh gjithashtu parimet dhe standardet e parashikuara në instrumentet 
ndërkombëtare, të hartuara në kuadrin e Organizatës Ndërkombëtare të Punës, 
veçanërisht Konventën në lidhje me Migrimin për Punësim (N 97), Konventën në 
lidhje me Migrimet në Kushte Abuzive dhe Nxitjes së Shanseve të Barabarta dhe 
Trajtimin e Punëtorëve Migrantë (N 143), Rekomandimin në lidhje me Migrimin për 
Punësim (N 86), Rekomandimin në lidhje me Punëtorët Migrantë (N 151), Konventën 
në lidhje me Punën e Detyruar ose të Detyrueshme (N 29) dhe Konventën në lidhje me 
Heqjen e Punës së Detyruar (N 105);  
 
Duke rikonfirmuar rëndësinë e parimeve që parashikohen në Konventën kundër 
Diskriminimit në Arsim të Organizatës Arsimore, Shkencore dhe Kulturore të 
Kombeve të Bashkuara;  
 
Duke rikujtuar Konventën kundër Torturës dhe Trajtimit apo Dënimit Mizor, Çnjerëzor 
ose Poshtërues, Deklaratën e Kongresit të Katërt të Kombeve të Bashkuara mbi 
Parandalimin e Krimit dhe Trajtimin e Kundërvajtësve, Kodin e Sjelljes për Punonjësit 
e Zbatimit të Ligjit dhe konventat mbi skllavërinë;  
 
Duke rikujtuar që një prej objektivave të Organizatës Ndërkombëtare të Punës, siç 
parashikohet në Kushtetutën e saj, është mbrojtja e interesave të punëtorëve, kur 
punësohen në një vend tjetër nga vendi i tyre dhe duke mos harruar ekspertizën dhe 
përvojën e asaj organizate për çështjet në lidhje me punëtorët migrantë dhe anëtarët e 
familjeve të tyre;  
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Duke njohur rëndësinë e punës së bërë në lidhje me punëtorët migrantë dhe anëtarët e 
familjeve të tyre në organe të ndryshme të Kombeve të Bashkuara, veçanërisht në 
Komisionin e të Drejtave të Njeriut dhe Komisionin për Zhvillim Shoqëror dhe në 
Organizatën e Ushqimit dhe Bujqësisë të Kombeve të Bashkuara, Organizatën 
Arsimore, Shkencore dhe Kulturore të Kombeve të Bashkuara dhe Organizatën 
Botërore të Shëndetësisë, si dhe në organizatat e tjera ndërkombëtare; 
 
Duke njohur gjithashtu përparimin e bërë nga disa shtete mbi baza rajonale apo 
dypalëshe kundrejt mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve migrantë dhe anëtarëve të 
familjeve të tyre, si dhe rëndësinë dhe dobinë e marrëveshjeve dypalëshe dhe 
shumëpalëshe në këtë fushë;  
 
Duke kuptuar rëndësinë dhe masën e fenomenit të migrimit që përfshin miliona njerëz 
dhe prek një numër të madh shtetesh në komunitetin ndërkombëtar;  
 
Të ndërgjegjshëm për ndikimin e fluksit të punëtorëve migrantë mbi shtetet dhe popujt 
përkatës dhe me dëshirën për të vendosur norma që mund të kontribuojnë në 
harmonizimin e qëndrimeve të shteteve nëpërmjet pranimit të parimeve bazë në lidhje 
me trajtimin e punëtorëve migrantë dhe anëtareve të familjeve të tyre;  
 
Duke pasur parasysh pozitat e pambrojtura në të cilat gjenden shpesh punëtorët 
migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre, ndërmjet të tjerash, për shkak të mungesës së 
tyre nga shteti i origjinës dhe vështirësive që ata mund të hasin për shkak të pranisë së 
tyre në shtetin e punësimit;  
 
Të bindur që të drejtat e punëtorëve migrantë dhe anëtarëve të familjeve të tyre nuk 
janë njohur kudo plotësisht, duke pasur nevojë për mbrojtjen e duhur ndërkombëtare;  
 
Duke marrë parasysh faktin që migrimi shpesh është shkaku i problemeve serioze për 
anëtarët e familjeve të punëtorëve migrantë, si dhe për vetë punëtorët, veçanërisht për 
shkak të ndarjes së familjeve;  
 
Duke mos harruar që problemet njerëzore që përfshihen në migrim janë më serioze në 
rastin e migrimit të parregullt dhe të bindur që duhet të nxiten masa të përshtatshme, 
me qëllim parandalimin dhe eliminimin e lëvizjeve klandestine dhe trafikimin e 
punëtorëve migrantë, ndërsa në të njëjtën kohë duke siguruar mbrojtjen e të drejtave të 
tyre themelore njerëzore;  
 
Duke pasur parasysh që punëtorët të cilët nuk janë të pajisur me dokumente apo janë 
në një situatë të parregullt, punësohen shpesh në kushte më pak të favorshme pune në 
krahasim me punëtorët e tjerë dhe shumë punëdhënës e shohin këtë si nxitje për të 
kërkuar punëtorë të tillë, me qëllim që të vjelin përfitimet e konkurrencës së 
pandershme;  
 
Duke pasur parasysh që përdorimi i punësimit të punëtorëve migrantë që janë në një 
situatë të parregullt do të zvogëlohet, nëse të drejtat njerëzore themelore të gjithë 
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punëtorëve migrantë do të njihen më gjerësisht dhe mbi të gjitha, dhënia e disa të 
drejtave shtesë për punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre në një situatë të 
rregullt, do të nxisë të gjithë migrantët dhe punëdhënësit të respektojnë dhe veprojnë 
sipas ligjit dhe procedurave të caktuara nga shtetet përkatës;  
 
Të bindur para së gjithash për nevojën e realizimit të mbrojtjes ndërkombëtare të të 
drejtave të punëtorëve migrantë dhe anëtarëve të familjeve të tyre, duke rikonfirmuar 
dhe caktuar normat bazë në një konventë të plotë që do të mund të zbatohej në mënyrë 
universale,  
 
Janë pajtuar si më poshtë:  

 
PJESA I 

FUSHA E VEPRIMIT DHE PËRKUFIZIMET 
 

Neni 1 
 
1. Kjo Konventë zbatohet, nëse këtu nuk parashikohet ndryshe, për të gjithë 

punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre pa dallim gjinie, race, ngjyre, 
gjuhe, feje ose besimi, bindjesh politike apo të tjera, origjine kombëtare, etnike 
apo shoqërore, kombësie, moshe, gjendjeje ekonomike, pasurie, gjendjeje civile, 
lindje apo status tjetër.  

2. Kjo Konventë zbatohet gjatë gjithë procesit të migrimit të punëtorëve migrantë 
dhe anëtarëve të familjeve të tyre, që përbëhet nga përgatitja për migrim, largim, 
transitim, e gjithë periudha e qëndrimit dhe aktiviteti fitimprurës në shtetin e 
punësimit, si dhe kthimi në shtetin e origjinës apo shtetin e vendqëndrimit fiks.  

 
Neni 2 

 
Për qëllime të kësaj Konvente:  
1. Termi “punëtor migrant” i referohet një personi që do të angazhohet, është 

angazhuar apo ka qenë angazhuar në një aktivitet fitimprurës në një shtet ku ai ose 
ajo nuk është shtetas.  

2.  
(a) Termi “punëtor kufitar” i referohet një punëtori migrant, që ka vendbanimin e 

tij ose të saj fiks në një shtet fqinj, ku ai ose ajo normalisht kthehet çdo ditë 
apo të paktën një herë në javë;  

(b) Termi “punëtor sezonal” i referohet një punëtori emigrant, puna e të cilit nga 
karakteri i saj varet nga kushtet sezonale dhe kryhet vetëm gjatë një pjese të 
vitit;  

(c) Termi “detar”, që përfshin një peshkatar, i referohet një punëtori migrant të 
punësuar në kuvertën e një mjeti lundrimi, të regjistruar në një shtet ku ai ose 
ajo nuk është shtetas;  

(d) Termi “punëtor në një impiant larg bregut” i referohet një punëtori migrant të 
punësuar në një impiant larg bregut dhe që është nën juridiksionin e një shteti 
ku ai ose ajo nuk është shtetas;  
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(e) Termi “punëtor shëtitës” i referohet një punëtori migrant, i cili, duke pasur 
vendbanimin e tij ose të saj fiks në një shtet, duhet të udhëtojë në një apo disa 
shtete të tjera për periudha të shkurtra, për shkak të natyrës së profesionit të tij 
ose të saj;  

(f) Termi “punëtor projekti” i referohet një punëtori migrant, që është pranuar në 
shtetin e punësimit për një periudhë kohe të caktuar, për të punuar vetëm në 
një projekt të caktuar, i cili zbatohet në atë shtet nga punëdhënësi i tij ose i 
saj;  

(g) Termi “punëtor me punësim të caktuar” i referohet një punëtori migrant:  
(i) që është dërguar nga punëdhënësi i tij ose i saj për një periudhë kohe të 

kufizuar dhe të caktuar në një shtet punësimi, për të kryer një detyrë 
ose punë të caktuar; ose  

(ii) që është përfshirë për një periudhë kohe të kufizuar dhe të caktuar në 
një punë, që kërkon aftësi profesionale, tregtare, teknike ose aftësi të 
tjera tepër të specializuara; ose  

(iii) që, me kërkesë të punëdhënësit të tij ose të saj në shtetin e punësimit, 
angazhohet për një periudhë të caktuar dhe të kufizuar kohe në punë, 
natyra e së cilës është kalimtare ose e shkurtër dhe të cilit i kërkohet të 
largohet nga shteti i punësimit me skadimin e afatit të tij ose të saj të 
autorizuar të qëndrimit ose më parë, nëse ai ose ajo nuk vazhdon të 
ndërmarrë atë detyrë ose punë specifike apo të angazhohet në atë punë.  

(h) Termi “punëtor i vetëpunësuar” i referohet një punëtori migrant, që është i 
përfshirë në një aktivitet fitimprurës të ndryshëm nga një kontratë punësimi 
dhe që jeton në sajë të këtij aktiviteti normalisht, duke punuar vetëm ose së 
bashku me anëtarët e familjes së tij ose të saj dhe çdo punëtori tjetër migrant 
të njohur si i vetëpunësuar në bazë të ligjit të zbatueshëm të shtetit të 
punësimit apo të marrëveshjeve dypalëshe ose shumëpalëshe.  

 
Neni 3 

 
Kjo Konventë nuk zbatohet për:  

(a) personat e dërguar apo të punësuar nga organizatat dhe agjencitë 
ndërkombëtare ose personat e dërguar apo të punësuar nga një shtet jashtë 
territorit të vet për të ushtruar funksione zyrtare, pranimi dhe statusi i të cilëve 
rregullohet nga e drejta e përgjithshme ndërkombëtare ose nga marrëveshjet 
apo konventat ndërkombëtare;  

(b) personat e dërguar ose të punësuar nga një shtet ose në emër të tij jashtë 
territorit të tij, që merr pjesë në programet e zhvillimit dhe programet e tjera 
të bashkëpunimit, pranimi dhe statusi i të cilëve rregullohet me marrëveshje 
me shtetin e punësimit dhe që në pajtim me atë marrëveshje, nuk 
konsiderohen si punëtorë migrantë;  

(c) personat që marrin vendqëndrim në një shtet të ndryshëm nga shteti i tyre i 
origjinës si investitorë;  

(d) refugjatët dhe personat pa shtetësi, përveç rasteve kur kjo është e parashikuar 
në legjislacionin përkatës të brendshëm ose në instrumentet ndërkombëtare në 
fuqi në Shtetin Palë përkatës;  
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(e) studentët dhe kursantët;  
(f) detarët dhe punëtorët në një impiant larg bregut që nuk janë pranuar për të 

marrë vendqëndrim dhe që janë angazhuar në një aktivitet fitimprurës në 
shtetin e punësimit.  

 
Neni 4 

 
Për qëllime të kësaj Konvente, termi “anëtarë të familjes” i referohet personave të 
martuar me punëtorë migrantë ose që kanë me ta një raport që, në pajtim me ligjin e 
zbatuar, sjell efekte të njëjta me martesën, si dhe fëmijët e tyre të varur dhe persona të 
tjerë të varur që njihen si anëtarë të familjes nga legjislacioni i zbatueshëm apo 
marrëveshjet dypalëshe dhe shumëpalëshe të zbatueshme ndërmjet shteteve përkatëse.  

 
Neni 5 

 
Për qëllime të kësaj Konvente, punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre:  

(a) konsiderohen me dokumente ose në gjendje të rregullt, nëse janë të autorizuar 
të hyjnë, qëndrojnë dhe të përfshihen në një aktivitet fitimprurës në shtetin e 
punësimit në pajtim me ligjin e atij shteti dhe të marrëveshjeve 
ndërkombëtare ku ai shtet është palë;  

(b) konsiderohen pa dokumente ose në gjendje jo të rregullt, nëse nuk 
përmbushin kushtet e parashikuara në nënparagrafin (a) të këtij neni.  

 
Neni 6 

 
Për qëllime të kësaj Konvente:  

(a) termi “Shteti i origjinës” është shteti, në të cilin personi përkatës është 
shtetas;  

(b) termi “Shteti i punësimit” është shteti ku punëtori migrant, sipas rastit, do të 
angazhohet, është i angazhuar ose ka qenë angazhuar në një aktivitet 
fitimprurës;  

(c) termi “Shteti i transitit” është shteti nëpërmjet të cilit personi përkatës kalon 
gjatë çdo udhëtimi për në shtetin e punësimit ose nga shteti i punësimit për në 
shtetin e origjinës apo shtetin e vendbanimit fiks.  

 
 

PJESA II 
MOSDISKRIMINIMI NË LIDHJE ME TË DREJTAT 

  
Neni 7 

 
Shtetet Palë, në pajtim me instrumentet ndërkombëtare në lidhje me të drejtat e njeriut, 
marrin përsipër të respektojnë dhe garantojnë për të gjithë punëtorët migrantë dhe 
anëtarët e familjeve të tyre, brenda territorit ose objekt i juridiksionit të tyre, të drejtat e 
parashikuara në këtë Konventë pa dallim gjinie, race, ngjyre, gjuhe, feje, besimi, 
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bindjesh politike ose të tjera, origjine kombëtare, etnike apo shoqërore, shtetësie, 
moshe, gjendjeje ekonomike, pasurie, gjendjeje civile, status lindjeje apo tjetër.  

 
 

PJESA III 
TË DREJTAT E NJERIUT TË PUNËTORËVE MIGRANTË DHE 

ANËTARËVE TË FAMILJEVE TË TYRE 
 

Neni 8 
 

1. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre janë të lirë të largohen nga çdo 
shtet, duke përfshirë shtetin e tyre të origjinës. Kjo e drejtë nuk i nënshtrohet asnjë 
kufizimi përveç atyre të parashikuara me ligj, që janë të nevojshme për mbrojtur 
sigurinë kombëtare, rendin publik (ordre public), shëndetin ose moralin publik, 
apo të drejtat dhe liritë e të tjerëve dhe që përputhen me të drejtat e tjera të njohura 
në këtë pjesë të Konventës.  

2. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre kanë të drejtë të kthehen në çdo 
kohë dhe të qëndrojnë në shtetin e tyre të origjinës.  

 
Neni 9 

 
E drejta e jetës e punëtorëve migrantë dhe anëtarëve të familjeve të tyre mbrohet me 
ligj.  

 
Neni 10 

 
Asnjë punëtor migrant apo anëtar i familjes së tij apo të saj nuk i nënshtrohet torturës 
ose trajtimit apo dënimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues.  

 
Neni 11 

 
1. Asnjë punëtor migrant apo anëtar i familjes së tij ose të saj nuk mbahet në 

skllavëri apo bujkrobëri.  
2. Asnjë punëtori migrant apo anëtari të familjes së tij apo të saj nuk i kërkohet të 

kryejë punë të detyruar apo me detyrim.  
3. Paragrafi 2 i këtij neni, në shtetet ku burgimi me punë të rëndë mund të caktohet si 

dënim për një krim, nuk konsiderohet të përjashtojë kryerjen e punës së rëndë për 
vuajtjen e një dënimi për një vendim të dhënë nga gjykata kompetente.  

4. Për qëllime të këtij neni, termi “punë e detyruar ose me detyrim” nuk përfshin:  
(a) asnjë punë apo shërbim që nuk përmendet në paragrafin 3 të këtij neni që i 

kërkohet normalisht një personi, i cili ndalohet si pasojë e një urdhri të 
ligjshëm të gjykatës ose një personi gjatë lirimit me kusht nga një ndalim i 
tillë;  

(b) çdo shërbim të kërkuar në rastet e urgjencës apo fatkeqësisë që kërcënon jetën 
ose mirëqenien e komunitetit;  
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(c) çdo punë ose shërbim që bën pjesë në detyrimet normale civile në masën që 
iu imponohet edhe shtetasve të shtetit përkatës.  

 
Neni 12 

 
1. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre kanë të drejtën e lirisë së 

mendimit, ndërgjegjes dhe fesë. Kjo e drejtë përfshin lirinë për të pasur një fe ose 
besim të zgjedhjes së tyre dhe lirinë që individualisht ose së bashku me të tjerët 
dhe privatisht ose në publik, të manifestojnë fenë ose besimin e tyre në shërbime 
fetare, zakone, praktikë dhe mësimdhënie.  

2. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre nuk i nënshtrohen shtypjes që 
do të cenonte lirinë e tyre për të pasur një fe ose besim të zgjedhjes së tyre.  

3. Liria për të manifestuar fenë ose besimin e vet mund t’i nënshtrohet vetëm 
kufizimeve që janë parashikuar në ligj dhe që janë të nevojshme për të mbrojtur 
sigurinë, rendin, shëndetin ose moralin publik apo të drejtat themelore dhe liritë e 
të tjerëve.  

4. Shtetet Palë në këtë Konventë marrin përsipër të respektojnë lirinë e prindërve, ku 
të paktën një prej të cilëve është punëtor migrant dhe sipas rastit, të kujdestarëve 
ligjorë, për të siguruar edukimin fetar dhe moral të fëmijëve të tyre në pajtim me 
bindjet e tyre.  

 
Neni 13 

 
1. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre kanë të drejtë të kenë 

mendimet e tyre të paimponuara.  
2. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre kanë të drejtën e lirisë së 

shprehjes; kjo e drejtë përfshin lirinë për të kërkuar, marrë dhe dhënë informacion 
dhe ide të të gjitha llojeve, pavarësisht nga kufijtë, me gojë, me shkrim ose në 
version elektronik, të ilustruar ose nëpërmjet ndonjë mjeti tjetër sipas zgjedhjes së 
tyre.  

3. Ushtrimi i të drejtës së parashikuar në paragrafin 2 të këtij neni mbart detyra dhe 
përgjegjësi të veçanta. Ai, megjithatë, mund t’u nënshtrohet kufizimeve të 
veçanta, por këto do të jenë vetëm ato të parashikuara me ligj dhe që janë të 
nevojshme:  
(a) për respektimin e të drejtave ose reputacionin e të tjerëve;  
(b) për mbrojtjen e sigurisë kombëtare të shteteve përkatëse ose të rendit publik 

(ordre public) apo të shëndetit dhe moralit publik;  
(c) për qëllimet e parandalimit të çdo propagande për luftë;  
(d) për qëllimin e parandalimit të çdo nxitjeje të urrejtjes kombëtare, raciale ose 

fetare që shërben si nxitje për diskriminim, armiqësi dhe dhunë.  
 

Neni 14 
 
Asnjë punëtor migrant apo anëtar i familjes së tij ose të saj nuk i nënshtrohet 
ndërhyrjes arbitrare apo të paligjshme në jetën e tij private, familje, shtëpi, 
korrespondencë ose komunikim tjetër apo sulmeve të paligjshme kundër nderit ose 
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reputacionit të tij ose të saj. Çdo punëtor migrant apo anëtar i familjes së tij ose të saj 
ka të drejtën e mbrojtjes nga ligji kundrejt këtyre ndërhyrjeve ose sulmeve.  

 
Neni 15 

 
Asnjë punëtori migrant apo anëtari të familjes së tij ose të saj nuk i hiqet prona në 
mënyrë arbitrare, nëse ajo është në pronësi individuale apo të përbashkët. Nëse, në 
pajtim me legjislacionin në fuqi të shtetit të punësimit, sendet pasurore të një punëtori 
migrant apo anëtari të familjes së tij apo të saj shpronësohen plotësisht apo pjesërisht, 
personi përkatës ka të drejtën e një kompensimi të drejtë dhe të përshtatshëm.  

 
Neni 16 

 
1. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre kanë të drejtën e lirisë dhe 

sigurisë së personit.  
2. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre kanë të drejtën e mbrojtjes së 

efektshme nga shteti kundër dhunës, dëmtimit fizik, kërcënimit dhe frikësimit, nga 
nëpunësit publikë ose individë, grupe ose institucione private.  

3. Çdo verifikim nga nëpunësit e zbatimit të ligjit i identitetit të punëtorëve migrantë 
ose anëtarëve të familjeve të tyre, kryhet në pajtim me procedurën e parashikuar 
me ligj.  

4. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre nuk i nënshtrohen 
individualisht apo kolektivisht arrestimit ose ndalimit arbitrar; ata nuk privohen 
nga liria përveçse për shkaqe të tilla dhe në pajtim me ato procedura që janë 
parashikuar me ligj.  

5. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre që arrestohen, informohen në 
momentin e arrestimit, për sa të jetë e mundur, në një gjuhë që e kuptojnë, në 
lidhje me arsyet e arrestimit të tyre dhe informohen menjëherë në një gjuhë që e 
kuptojnë për çdo akuzë kundër tyre.  

6. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre që arrestohen ose ndalohen për 
një akuzë penale, sillen menjëherë para një gjyqtari apo një nëpunësi tjetër të 
autorizuar me ligj për të ushtruar kompetenca gjyqësore dhe kanë të drejtën e 
gjykimit brenda një kohe të arsyeshme ose të lirimit. Nuk është rregull i 
përgjithshëm që në pritje të gjykimit ata të mbahen të ndaluar, por lirimi mund t’u 
nënshtrohet garancive për t’u paraqitur për gjykim ose në çdo fazë tjetër të 
procedimit gjyqësor dhe, nëse është rasti, për ekzekutimin e vendimit.  

7. Nëse një punëtor migrant apo një anëtar i familjes së tij ose të saj arrestohet ose 
futet në burg ose paraburgim apo është ndaluar në një mënyrë tjetër:  
(a) autoritetet konsullore apo diplomatike të shtetit të tij ose të saj të origjinës apo 

të një shteti që përfaqëson interesat e atij shteti, nëse ai ose ajo e kërkon këtë, 
informohet pa vonesë për arrestimin apo ndalimin e tij ose të saj, si dhe për 
arsyet;  

(b) personi përkatës ka të drejtën për të komunikuar me këto autoritete. Çdo 
korrespondencë nga personi përkatës për këto autoritete jepet pa vonesë dhe 
ai ose ajo ka gjithashtu të drejtë të marrë pa vonesë korrespondencën e 
dërguar nga këto autoritete;  
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(c) personi përkatës informohet pa vonesë për këtë të drejtë dhe të drejtat që 
rrjedhin nga marrëveshjet, nëse ka të tilla, të zbatueshme ndërmjet shteteve 
përkatëse, për të pasur korrespondencë dhe për t’u takuar me përfaqësuesit e 
këtyre autoriteteve, si dhe për të marrë masa me to për përfaqësimin e tij ose 
të saj ligjor.  

8. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre, të cilëve u privohet liria për 
shkak të arrestimit apo ndalimit, kanë të drejtën e fillimit të procedimit para një 
gjykate, me qëllim që ajo gjykatë të mund të vendosë pa vonesë në lidhje me 
ligjshmërinë e ndalimit të tyre dhe të urdhërojë lirimin e tyre, nëse ndalimi është i 
paligjshëm. Nëse ata marrin pjesë në këto procedime, nëse është e nevojshme, u 
jepet asistenca pa pagesë e një përkthyesi, nëse nuk e kuptojnë apo flasin gjuhën e 
përdorur.  

9. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre që i janë nënshtruar arrestimit 
ose ndalimit të paligjshëm, kanë të drejtën e zbatueshme të kompensimit.  

 
Neni 17 

 
1. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre që janë privuar nga liria, 

trajtohen me humanizëm dhe respekt për dinjitetin njerëzor të personit dhe për 
identitetin e tyre kulturor.  

2. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre të akuzuar, përveç rrethanave 
të jashtëzakonshme, mbahen të ndarë nga personat e dënuar dhe i nënshtrohen 
trajtimit të veçantë në pajtim me statusin e tyre si persona të padënuar. Personat e 
mitur të akuzuar mbahen të ndarë nga personat e rritur dhe sillen për gjykim sa më 
shpejt të jetë e mundur.  

3. Çdo punëtor migrant dhe anëtar i familjes së tij ose të saj që është i ndaluar në një 
shtet transiti ose në një shtet punësimi për shkeljen e dispozitave në lidhje me 
migrimin, në masën që është praktike, mbahen të ndarë nga personat e dënuar ose 
personat në pritje të gjykimit.  

4. Gjatë çdo periudhe të burgimit, në pajtim me një vendim të dhënë nga një gjykatë, 
qëllimi thelbësor i trajtimit të një punëtori migrant ose një anëtari të familjes së tij 
apo të saj, është reformimi dhe rehabilitimi i tij ose i saj shoqëror. Kundërvajtësit e 
mitur mbahen të ndarë nga të rriturit dhe u jepet trajtim në pajtim me moshën dhe 
statusin e tyre ligjor.  

5. Gjatë ndalimit ose burgimit, punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre 
gëzojnë të njëjtat të drejta si shtetas për vizitë tek anëtarët e familjeve të tyre.  

6. Kurdoherë që një punëtori migrant i privohet liria e tij ose e saj, autoritetet 
kompetente të shtetit përkatës u kushtojnë vëmendje problemeve që mund të lindin 
për anëtarët e familjeve të tij ose të saj, veçanërisht për bashkëshortët dhe fëmijët e 
mitur.  

7. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre që i nënshtrohen një forme 
ndalimi ose burgimi në pajtim me ligjin në fuqi në shtetin e punësimit ose në 
shtetin e transitit, gëzojnë të njëjtat të drejta si shtetasit e atyre shteteve që janë në 
të njëjtën situatë.  
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8. Nëse një punëtor migrant ose një anëtar i familjes së tij ose të saj ndalohet për 
qëllimin e verifikimit të një shkeljeje të dispozitave që kanë të bëjnë me migrimin, 
ai ose ajo nuk paguan asnjë shpenzim që lind prej kësaj.  

 
Neni 18 

 
1. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre kanë të drejtën e barazisë me 

shtetasit e shtetit përkatës para gjykatave dhe tribunaleve. Në përcaktimin e çdo 
akuze penale kundër tyre apo të të drejtave dhe detyrimeve të tyre në një gjykim, 
ata kanë të drejtën e gjykimit të drejtë dhe me dyer të hapura nga një gjykatë 
kompetente, e pavarur dhe e paanshme, e krijuar me ligj.  

2. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre që akuzohen për një vepër 
penale, kanë të drejtën të prezumohen të pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia e 
tyre në pajtim me ligjin.  

3. Në përcaktimin e çdo akuze penale kundër tyre, punëtorët migrantë dhe anëtarët e 
familjeve të tyre kanë të drejtë për garancitë minimale të mëposhtme:  
(a) Të informohen menjëherë dhe në detaje, në një gjuhë që e kuptojnë, në lidhje 

me natyrën dhe shkakun e akuzës kundër tyre;  
(b) Të kenë kohë dhe mjete të mjaftueshme për përgatitjen e mbrojtjes së tyre dhe 

të komunikojnë me një avokat, sipas zgjedhjes së tyre;  
(c) Të gjykohen pa vonesa të panevojshme;  
(d) Të gjykohen në prani të tyre dhe të mbrohen personalisht ose nëpërmjet 

ndihmës ligjore sipas zgjedhjes së tyre; të informohen, nëse ata nuk kanë 
ndihmë ligjore në lidhje me këtë të drejtë të tyre; dhe t’u jepet ndihmë ligjore 
në çdo rast, nëse interesat e drejtësisë e kërkojnë këtë dhe pa pagesë nga ana e 
tyre në çdo rast, nëse nuk kanë mjete të mjaftueshme për të paguar;  

(e) Të pyesin vetë ose me përfaqësues dëshmitarët kundër tyre dhe të sigurojnë 
praninë dhe pyetjen e dëshmitarëve në favor të tyre në të njëjtat kushte, si dhe 
dëshmitarët kundër tyre;  

(f) të kenë asistencën pa pagesë të një përkthyesi, nëse nuk mund të kuptojnë apo 
flasin gjuhën e përdorur në gjykatë;  

(g) Të mos detyrohen të dëshmojnë kundër vetës së tyre ose të pranojnë fajin.  
4. Në rastin e personave të mitur, procedura do të jetë e tillë që të marrë parasysh 

moshën e tyre dhe dëshirën për nxitjen e rehabilitimit të tyre.  
5. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre të fajësuar për një krim, kanë të 

drejtën që fajësia dhe vendimi i tyre të rishikohet nga një gjykatë më e lartë në 
pajtim me ligjin.  

6. Nëse një punëtor migrant ose një anëtar i familjes së tij ose të saj fajësohet me një 
vendim të formës së prerë për një vepër penale dhe që më vonë fajësimi i tij ose i 
saj anulohet apo ai ose ajo falet për shkak se një fakt i zbuluar rishtas tregon në 
mënyrë bindëse që ka pasur keqadministrim të drejtësisë, personi që ka vuajtur 
dënimin si rezultat i këtij fajësimi, kompensohet në pajtim me ligjin, përveç rastit 
kur provohet që mostregimi i një fakti të panjohur në kohë i atribuohet pjesërisht 
ose plotësisht atij personi.  

7. Asnjë punëtor migrant ose anëtar i familjes së tij apo të saj nuk është i detyruar të 
gjykohet ose dënohet përsëri për një vepër penale, për të cilën ai ose ajo shpallen 
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fajtorë me vendim të formës së prerë apo i është dhënë pafajësia në pajtim me 
ligjin dhe procedurën penale të shtetit përkatës.  

 
Neni 19 

 
1. Asnjë punëtor migrant ose anëtar i familjes së tij ose të saj nuk dënohet për një 

vepër penale për shkak të një veprimi apo mosveprimi që nuk përbënte vepër 
penale në bazë të së drejtës së brendshme dhe ndërkombëtare në kohën kur është 
kryer vepra penale dhe atij nuk mund t’i caktohet një dënim më i rëndë se ai që 
ishte i zbatueshëm në momentin që është kryer. Nëse pas kryerjes së veprës 
penale, në ligj futet një dispozitë për caktimin e një dënimi më të lehtë, ai ose ajo 
përfiton nga kjo.  

2. Konsideratat humanitare mbi statusin e punëtorit migrant, veçanërisht në lidhje me 
të drejtën e tij ose të saj për vendqëndrim ose punë, duhet të merren parasysh në 
caktimin e dënimit për një vepër penale të kryer nga një punëtor migrant ose një 
anëtar i familjes së tij ose të saj.  

 
Neni 20 

 
1. Asnjë punëtor migrant ose anëtar i familjes së tij ose të saj nuk burgoset thjesht 

për shkak të mospërmbushjes së një detyrimi kontraktual.  
2. Asnjë punëtori migrant apo anëtari të familjes së tij ose të saj nuk i hiqet 

autorizimi i tij ose i saj për vendqëndrim apo leje të punës, apo të dëbohet thjesht 
për shkak të mospërmbushjes së një detyrimi që rrjedh nga një kontratë pune, 
përveç rasteve kur përmbushja e këtij detyrimi përbën kusht për këtë autorizim ose 
leje.  

 
Neni 21 

 
Është e paligjshme për këdo, përveç një nëpunësi publik të autorizuar rregullisht nga 
ligji, të konfiskojë, prishë apo të përpiqet të prishë dokumentet e identitetit, dokumentet 
e autorizimit të hyrjes apo qëndrimit, vendqëndrimit apo vendosjes në territorin 
kombëtar apo lejet e punës. Asnjë konfiskim i autorizuar i këtyre dokumenteve nuk 
kryhet pa dorëzimin e një raporti të detajuar. Nuk lejohet në asnjë rast prishja e 
pasaportës ose dokumentit të barasvlershëm të një punëtori migrant ose një anëtari të 
familjes së tij ose të saj.  

 
Neni 22 

  
1. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre nuk u nënshtrohen masave të 

dëbimit kolektiv. Çdo rast dëbimi shqyrtohet dhe vendoset individualisht.  
2. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre mund të dëbohen nga territori i 

një Shteti Palë, vetëm sipas një vendimi të marrë nga autoriteti kompetent në 
pajtim me ligjin.  

3. Vendimi u komunikohet atyre në një gjuhë, që ata e kuptojnë. Me kërkesën e tyre, 
nëse nuk është e detyrueshme ndryshe, vendimi u komunikohet atyre me shkrim 
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dhe nëse nuk ekzistojnë rrethana të veçanta që prekin sigurinë kombëtare, 
deklarohet gjithashtu edhe arsyetimi i vendimit. Personat e interesuar informohen 
në lidhje me këto të drejta para ose jo më vonë se në momentin që jepet vendimi.  

4. Përveç rastit kur një vendim i formës së prerë është dhënë nga një organ gjyqësor, 
personi i interesuar ka të drejtën të japë arsyen se pse ai ose ajo nuk duhet të 
dëbohet dhe që çështja e tij ose e saj të rishikohet nga një organ kompetent, përveç 
kur arsye detyruese të sigurisë kombëtare e kërkojnë ndryshe. Në pritje të këtij 
rishikimi, personi përkatës ka të drejtën të kërkojë pezullimin e vendimit të 
dëbimit.  

5. Nëse një vendim dëbimi që është ekzekutuar anulohet më vonë, personi i 
interesuar ka të drejtën të kërkojë kompensim në pajtim me ligjin dhe vendimi i 
mëparshëm nuk përdoret për ta ndaluar atë për të rihyrë në shtetin përkatës.  

6. Në rastin e dëbimit, personi i interesuar ka një mundësi të arsyeshme që para ose 
pas largimit, të përmbushë të gjitha pretendimet për pagën ose të drejta të tjera që i 
takojnë atij ose asaj dhe çdo detyrim të pazgjidhur.  

7. Pa cenuar ekzekutimin e një vendimi dëbimi, një punëtor migrant ose anëtar i 
familjes së tij ose të saj që i nënshtrohet një vendimi të tillë, mund të kërkojë të 
hyjë në një shtet të ndryshëm nga shteti i tij ose i saj i origjinës.  

8. Në rastin e dëbimit të një punëtori migrant ose të një anëtari të familjes së tij ose të 
saj, shpenzimet e dëbimit mbulohen prej tij ose saj. Personit të interesuar mund t’i 
kërkohet të paguajë shpenzimet e tij ose të saj të udhëtimit.  

9. Dëbimi nga shteti i punësimit si i tillë, nuk cenon asnjë të drejtë të punëtorit 
migrant ose një anëtari të familjes së tij ose të saj, të fituar në pajtim me ligjin e 
atij shteti, duke përfshirë të drejtën për marrjen e pagës dhe përfitimeve të tjera që 
i takojnë atij ose asaj.  

 
Neni 23 

 
Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre kanë të drejtë të përfitojnë 
mbrojtjen dhe asistencën e autoriteteve konsullore dhe diplomatike të shtetit të tyre të 
origjinës ose të një shteti që përfaqëson interesat e atij shteti, kurdoherë që cenohen të 
drejtat e njohura në këtë Konventë. Veçanërisht në rastin e dëbimit, personi i interesuar 
informohet në lidhje me këtë të drejtë pa vonesë dhe autoritetet e shtetit dëbues 
ndihmojnë në ushtrimin e kësaj të drejte.  

 
Neni 24 

 
Çdo punëtor migrant dhe çdo anëtar i familjes së tij ose të saj ka të drejtën e njohjes, 
kurdoherë, si person para ligjit.  

 
Neni 25 

 
1. Punëtorët migrantë gëzojnë trajtim jo më pak të favorshëm se ai që zbatohet për 

shtetasit e shtetit të punësimit në lidhje me shpërblimin dhe:  
(a) kushte të tjera pune, d. m. th. orët e punës shtesë, orët e punës, pushimi javor, 

pushimet me pagesë, siguria, shëndeti, përfundimi i marrëdhënies së 
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punësimit dhe kushte të tjera pune që në bazë të ligjit dhe praktikës së 
brendshme, mbulohen nga këto kushte;  

(b) kushte të tjera punësimi, d. m. th. mosha minimale e punësimit, kufizimi për 
punën në shtëpi dhe çdo çështje tjetër që, në bazë të ligjit dhe praktikës së 
brendshme, konsiderohen si kushte punësimi.  

2. Nuk është e ligjshme që në kontratat private të punësimit të devijohet nga parimi i 
barazisë së trajtimit, të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni.  

3. Shtetet Palë marrin masat e duhura për të siguruar që punëtorët migrantë të mos 
privohen nga asnjë e drejtë që rrjedh nga ky parim për shkak të ndonjë parregullsie 
në qëndrimin apo punësimin e tyre. Veçanërisht, punëmarrësit nuk lirohen nga 
asnjë detyrim ligjor apo kontraktual dhe as detyrimet e tyre nuk kufizohen në asnjë 
mënyrë për shkak të kësaj parregullsie.  

 
Neni 26 

 
1. Shtetet Palë njohin të drejtën e punëtorëve migrantë dhe anëtarëve të familjeve të 

tyre:  
(a) Të marrin pjesë në mbledhje dhe aktivitete të bashkimeve profesionale dhe 

gjithë shoqatave të tjera në pajtim me ligjin, me qëllim mbrojtjen e interesave 
të tyre ekonomike, shoqërore, kulturore dhe të tjera, duke iu nënshtruar vetëm 
rregullave të organizatës përkatëse;  

(b) Të anëtarësohen lirisht në çdo bashkim profesional dhe çdo organizatë të 
sipërpërmendur, duke iu nënshtruar vetëm rregullave të organizatës përkatëse;  

(c) Të kërkojë ndihmë dhe asistencë nga çdo bashkim profesional dhe çdo 
organizatë e sipërpërmendur.  

2. Asnjë kufizim nuk mund të vendoset mbi ushtrimin e këtyre të drejtave, të 
ndryshme nga ato që parashikohen me ligj dhe që janë të nevojshme në një shoqëri 
demokratike në interes të sigurisë kombëtare, rendit publik (ordre public) ose 
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të tjerëve.  

 
Neni 27 

 
1. Në lidhje me sigurimet shoqërore, punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të 

tyre gëzojnë në shtetin e punësimit të njëjtin trajtim që u jepet shtetasve, në masën 
që ata përmbushin kërkesat e parashikuara nga legjislacioni i zbatueshëm i atij 
shteti dhe marrëveshjet dypalëshe dhe shumëpalëshe të zbatueshme. Organet 
kompetente të shtetit të origjinës dhe të shtetit të punësimit në çdo kohë mund të 
marrin masat e nevojshme për të përcaktuar modalitetet e zbatimit të kësaj norme.  

2. Nëse legjislacioni i zbatueshëm nuk u lejon një privilegj punëtorëve migrantë dhe 
anëtarëve të familjeve të tyre, shtetet e interesuara shqyrtojnë mundësinë e 
rimbursimit të personave të interesuar të shumës së kontributeve të dhëna prej tyre 
në lidhje me atë privilegj, mbi bazën e trajtimit të dhënë shtetasve që janë në 
rrethana të ngjashme.  
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Neni 28 
 
Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre kanë të drejtën të përfitojnë çdo 
kujdes mjekësor që kërkohet urgjentisht për ruajtjen e jetës së tyre ose shmangien e 
dëmit të pariparueshëm për shëndetin e tyre, mbi bazën e barazisë së trajtimit me 
shtetasit e shtetit përkatës. Ky kujdes mjekësor urgjent nuk u refuzohet atyre mbi bazën 
e ndonjë parregullsie në lidhje me qëndrimin apo punësimin.  

 
Neni 29 

 
Çdo fëmijë i një punëtori migrant ka të drejtën e emrit, regjistrimit të lindjes dhe të një 
shtetësie.  

 
Neni 30 

 
Çdo fëmijë i një punëtori migrant ka të drejtën bazë të arsimimit, mbi bazën e barazisë 
së trajtimit me shtetasit e shtetit përkatës. E drejta për në institucionet edukative 
parashkollore ose shkolla nuk i refuzohet apo kufizohet për shkak të gjendjes së 
parregullt në lidhje me qëndrimin ose punësimin të njërit prej prindërve apo për shkak 
të parregullsisë së qëndrimit të fëmijës në shtetin e punësimit.  

 
Neni 31 

 
1. Shtetet Palë sigurojnë respekt për identitetin kulturor të punëtorëve migrantë dhe 

anëtarëve të familjeve të tyre dhe nuk i ndalojnë ata në mbajtjen e lidhjeve 
kulturore me shtetin e tyre të origjinës.  

2. Shtetet Palë mund të marrin masa të përshtatshme për të asistuar dhe nxitur 
përpjekjet në këtë aspekt.  

 
Neni 32 

 
Me përfundimin e qëndrimit të tyre në shtetin e punësimit, punëtorët migrantë dhe 
anëtarët e familjeve të tyre kanë të drejtën e transferimit të të ardhurave dhe kursimeve 
të tyre dhe në pajtim me legjislacionin e zbatueshëm në shtetet përkatës, edhe sendet 
dhe objektet e tyre personale.  

 
Neni 33 

 
1. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre kanë të drejtë të informohen 

nga shteti i origjinës, shteti i punësimit dhe shteti i transitit, sipas rastit, në lidhje 
me:  
(a) të drejtat e tyre që rrjedhin nga kjo Konventë;  
(b) kushtet e pranimit të tyre, të drejtat dhe detyrimet e tyre në bazë të ligjit dhe 

praktikës së shtetit përkatës dhe për çështje të tjera që i mundësojnë ata të 
përmbushin formalitetet administrative dhe të tjera në atë shtet.  
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2. Shtetet Palë marrin të gjitha masat që ata i mendojnë të përshtatshme për të 
shpërndarë informacionin ose për të siguruar që ai jepet nga punëdhënësit, 
bashkimet profesionale dhe organe apo institucione të tjera përkatëse. Sipas rastit, 
ata bashkëpunojnë me shtete të tjera të interesuara.  

3. Ky informacion i mjaftueshëm u jepet sipas kërkesës punëtorëve migrantë dhe 
anëtarëve të familjeve të tyre falas dhe për sa të jetë e mundur, në një gjuhë që 
mund ta kuptojnë.  

 
Neni 34 

 
Asgjë në këtë pjesë të Konventës nuk ka efektin e lirimit të punëtorëve migrantë dhe 
anëtarët e familjeve të tyre nga detyrimi për të respektuar ligjet dhe rregullat e çdo 
shteti transiti dhe shteti punësimi apo për të përmbushur detyrimet në lidhje me 
respektimin e identitetit kulturor të banorëve të këtyre shteteve.  

 
Neni 35 

 
Asgjë në këtë pjesë të Konventës nuk interpretohet sikur tregon rirregullimin e situatës 
së punëtorëve migrantë ose anëtarëve të familjeve të tyre që janë pa dokumente ose në 
një situatë të parregullt apo një të drejtë për një rirregullim të situatës së tyre apo sikur 
cenon masat e synuara për të siguruar kushtet e qëndrueshme dhe të pranueshme për 
migrimin ndërkombëtar sipas parashikimit në pjesën VI të kësaj Konvente.  
 
 

PJESA IV  
TË DREJTA TË TJERA TË PUNËTORËVE MIGRANTË DHE ANËTARËVE 

TË FAMILJEVE TË TYRE QË JANË ME DOKUMENTE OSE NË NJË 
SITUATË TË RREGULLT 

 
Neni 36 

 
Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre që janë me dokumente ose në një 
situatë të rregullt në shtetin e punësimit, gëzojnë të drejtat e parashikuara në këtë pjesë 
të Konventës, përveç atyre të parashikuara në pjesën III.  

 
Neni 37 

 
Para largimit të tyre ose jo më vonë se në kohën e pranimit të tyre në Shtetin e 
punësimit, punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre kanë të drejtën të 
informohen plotësisht nga shteti i origjinës ose shteti i punësimit, sipas rastit, për të 
gjitha kushtet e zbatueshme për pranimin e tyre dhe veçanërisht ato që kanë të bëjnë 
me qëndrimin e tyre dhe aktivitetet fitimprurëse ku ata mund të përfshihen, si dhe të 
kërkesave që duhet të përmbushin në shtetin e punësimit dhe autoritetin të cilit ata 
duhet t’i drejtohen për ndonjë ndryshim të këtyre kushteve.  
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Neni 38 
 
1. Shtetet e punësimit bëjnë të gjitha përpjekjet për të autorizuar punëtorët migrantë 

dhe anëtarët e familjeve të tyre për t’u larguar përkohësisht, pa pasur ndikim për 
autorizimin e tyre të qëndrimit dhe punës, sipas rastit. Për këtë, shtetet e punësimit 
marrin parasysh nevojat dhe detyrimet e veçanta të punëtorëve migrantë dhe 
anëtarëve të familjeve të tyre, veçanërisht në shtetin e tyre të origjinës.  

2. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre kanë të drejtë të informohen 
plotësisht në lidhje me kushtet në të cilat autorizohen këto leje të përkohshme.  

 
Neni 39 

 
1. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre kanë të drejtën e lirisë së 

lëvizjes në territorin e shtetit të punësimit dhe lirinë për të zgjedhur vendbanimin e 
tyre atje.  

2. Të drejtat e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni nuk u nënshtrohen asnjë 
kufizimi, përveç atyre të parashikuara me ligj, që janë të nevojshme për të 
mbrojtur sigurinë kombëtare, rendin publik (ordre public), shëndetin dhe moralin 
publik ose të drejtat dhe liritë e të tjerëve dhe që janë të pajtim me të drejtat e tjera 
që njihen nga kjo Konventë.  

 
Neni 40 

 
1. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre kanë të drejtën të formojnë 

shoqata dhe bashkime profesionale në shtetin e punësimit për nxitjen dhe 
mbrojtjen e interesave të tyre ekonomike, shoqërore, kulturore dhe të tjera.  

2. Asnjë kufizim nuk mund të vendoset në ushtrimin e kësaj të drejte, përveç atyre të 
parashikuara me ligj dhe që janë të nevojshme në një shoqëri demokratike në 
interes të sigurisë kombëtare, rendit publik (ordre public) ose mbrojtjes së të 
drejtave dhe lirive të të tjerëve.  

 
Neni 41 

 
1. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre kanë të drejtë të marrin pjesë 

në çështjet publike të shtetit të tyre të origjinës dhe të votojnë dhe të zgjidhen në 
zgjedhjet e atij Shteti, në pajtim me legjislacionin e tij.  

2. Shtetet përkatëse, sipas rastit dhe në pajtim me legjislacionin e tyre, lehtësojnë 
ushtrimin e këtyre të drejtave. 

 
Neni 42 

 
1. Shtetet Palë shqyrtojnë ngritjen e procedurave dhe institucioneve, nëpërmjet të 

cilave si në shtetin e origjinës, ashtu edhe në shtetin e punësimit, merren parasysh 
nevojat e veçanta, aspiratat dhe detyrimet e punëtorëve migrantë dhe anëtarëve të 
familjeve të tyre dhe parashikojnë, sipas rastit, mundësinë për punëtorët migrantë 
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dhe anëtarët e familjeve të tyre të kenë përfaqësuesit e zgjedhur lirisht në këto 
institucione.  

2. Shtetet e punësimit lehtësojnë, në pajtim me legjislacionin e tyre të brendshëm, 
konsultimin ose pjesëmarrjen e punëtorëve migrantë dhe anëtarëve të familjeve të 
tyre në vendimet në lidhje me jetën dhe administrimin e komuniteteve lokale.  

3. Punëtorët migrantë mund të gëzojnë të drejta politike në shtetin e punësimit nëse 
ky shtet, në ushtrim të sovranitetit të tij, ua jep këto të drejta. 

 
Neni 43 

 
1. Punëtorët migrantë gëzojnë barazi në trajtim me shtetasit e shtetit të punësimit në 

lidhje me:  
(a) të drejtën për në institucionet dhe shërbimet arsimore që u nënshtrohen 

kërkesave të pranimit dhe rregullave të tjera të institucioneve dhe shërbimeve 
përkatëse;  

(b) të drejtën për udhëzim profesional dhe shërbimet e vendosjes;  
(c) të drejtën për trajnimin profesional dhe mjetet dhe institucionet e trajnimit;  
(d) të drejtën për strehim, duke përfshirë skemat e strehimit social dhe mbrojtjen 

nga shfrytëzimi në lidhje me qiranë;  
(e) të drejtën për shërbimet sociale dhe shëndetësore, me kusht që të përmbushen 

kërkesat për pjesëmarrje në skemat përkatëse;  
(f) të drejtën për kooperativa dhe ndërmarrje me vetëmenaxhim, që nuk përbën 

ndonjë ndryshim në statusin e tyre të migrimit dhe që i nënshtrohet rregullave 
dhe rregulloreve të organeve përkatëse;  

(g) të drejtën dhe pjesëmarrjen në jetën kulturore.  
2. Shtetet Palë përmirësojnë kushtet për të siguruar barazinë efektive të trajtimit, për 

t’u mundësuar punëtorëve migrantë gëzimin e të drejtave të përmendura në 
paragrafin 1 të këtij neni, kurdoherë që kushtet e qëndrimit të tyre, sipas 
autorizimit të shtetit të punësimit, përmbushin kërkesat e përshtatshme.  

3. Shtetet e punësimit nuk ndalojnë një punëdhënës të punëtorëve migrantë që krijon 
mundësi strehimi, sociale dhe kulturore për ta. Në pajtim me nenin 70 të kësaj 
Konvente, shteti i punësimit mund t’ia nënshtrojë mundësimin e këtyre mjeteve, 
kërkesave në lidhje me instalimet që zbatohen gjerësisht në atë shtet. 

 
Neni 44 

 
1. Shtetet Palë, duke njohur që familja është njësia e bashkësisë natyrore dhe 

themelore e shoqërisë dhe ka të drejtë të mbrohet nga shoqëria dhe shteti, marrin 
masat e nevojshme për të siguruar mbrojtjen e unitetit të familjes së punëtorëve 
migrantë.  

2. Shtetet Palë marrin masat që i mendojnë të përshtatshme dhe që futen në 
kompetencën e tyre, për të lehtësuar ribashkimin e punëtorëve migrantë me 
bashkëshortët e tyre ose personat që kanë një marrëdhënie të tillë më punëtorin 
migrant që, në pajtim me ligjin e zbatueshëm, sjellin efekte të njëjta me martesën, 
si dhe me fëmijët e tyre të mitur të varur dhe të pamartuar.  
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3. Shtetet e punësimit, për arsye humanitare, konsiderojnë me zemërgjerësi dhënien e 
trajtimit të barabartë, sipas parashikimit të paragrafit 2 të këtij neni, anëtarëve të 
tjerë të familjeve të punëtorëve migrantë.  

 
Neni 45 

 
1. Anëtarët e familjeve të punëtorëve migrantë gëzojnë në shtetin e punësimit barazi 

në trajtim me shtetasit e atij shteti, në lidhje me:  
(a) të drejtën për në institucione dhe shërbime arsimore, në pajtim me kërkesat 

për pranim dhe rregulla të tjera të institucioneve dhe shërbimeve përkatëse;  
(b) të drejtën për udhëzim profesional dhe shërbimet e institucioneve të trajnimit, 

me kusht që të përmbushen kushtet për pjesëmarrje;  
(c) të drejtën për shërbimet shoqërore dhe shëndetësore, me kusht që të 

përmbushen kërkesat për pjesëmarrje në skemat përkatëse;  
(d) të drejtën dhe pjesëmarrjen në jetën kulturore.  

2. Shtetet e punësimit ndjekin një politikë, sipas rastit, në bashkëpunim më Shtetet e 
origjinës, që synon lehtësimin e integrimit të fëmijëve të punëtorëve migrantë në 
sistemin shkollor lokal, veçanërisht në lidhje me mësimin atyre të gjuhës vendase.  

3. Shtetet e punësimit përpiqen të lehtësojnë për fëmijët e punëtorëve migrantë 
mësimin prej tyre të gjuhës dhe kulturës amtare dhe në këtë aspekt, shtetet e 
origjinës bashkëpunojnë sipas rastit.  

4. Shtetet e punësimit mund të sigurojnë skema të veçanta të arsimimit në gjuhën 
amtare të fëmijëve të punëtorëve migrantë, nëse është e nevojshme në shtetet e 
origjinës.  

 
Neni 46 

 
Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre, në pajtim me legjislacionin e 
zbatueshëm të shteteve përkatëse, si dhe të marrëveshjeve përkatëse ndërkombëtare 
dhe detyrimeve të shteteve të interesuara që rrjedhin nga pjesëmarrja e tyre në 
bashkime doganore, gëzojnë përjashtim nga taksat e import eksportit dhe taksat në 
lidhje me sendet e tyre personale dhe shtëpiake, si dhe pajisjet e nevojshme për t’u 
përfshirë në aktivitetin fitimprurës për të cilën ata janë pranuar në shtetin e punësimit:  

(a) me largimin nga shteti i origjinës ose nga shteti i vendqëndrimit fiks;  
(b) me pranimin fillestar në shtetin e punësimit;  
(c) me largimin përfundimtar nga shteti i punësimit;  
(d) me kthimin përfundimtar në shtetin e origjinës ose shtetin e vendqëndrimit 

fiks.  
 

Neni 47 
 
1. Punëtorët migrantë kanë të drejtën e transferimit të të ardhurave dhe kursimeve të 

tyre, veçanërisht të atyre fondeve që janë të nevojshme për mbështetjen e 
familjeve të tyre, nga shteti i punësimit në shtetin e tyre të origjinës ose çdo shtet 
tjetër. Këto transferta bëhen në pajtim me procedurat e caktuara nga legjislacioni i 
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zbatueshëm i shtetit përkatës dhe në pajtim me marrëveshjet e zbatueshme 
ndërkombëtare.  

2. Shtetet e interesuara marrin masat e përshtatshme për të lehtësuar këto transferta.  
 

Neni 48 
 
1. Pa cenuar marrëveshjet e zbatueshme të taksimit të dyfishtë, punëtorët migrantë 

dhe anëtarët e familjeve të tyre, në çështjet e të ardhurave në shtetin e punësimit:  
(a) nuk detyrohen për taksa, tarifa apo pagesa të çdo lloji, më të larta apo më të 

rënda se ato që u caktohen shtetasve në rrethana të ngjashme;  
(b) kanë të drejtë për zbritje ose përjashtime nga taksat e çdo lloji dhe për çdo 

përfitim nga taksat që zbatohen për shtetasit në rrethana të ngjashme, duke 
përfshirë përfitimet nga taksat për anëtarët e varur të familjeve të tyre.  

2. Shtetet Palë përpiqen të miratojnë masa të përshtatshme për të shmangur taksimin 
e dyfishtë të të ardhurave dhe kursimeve të punëtorëve migrantë dhe anëtarëve të 
familjeve të tyre.  

 
Neni 49 

 
1. Nëse autorizime të veçanta për të qëndruar apo për t’u angazhuar në punësim 

kërkohen nga legjislacioni i brendshëm, shtetet e punësimit u japin punëtorëve 
migrantë autorizim për qëndrim për të paktën një periudhë kohore sa autorizimi i 
tyre për t’u angazhuar në një aktivitet fitimprurës.  

2. Punëtorët migrantë që në shtetin e punësimit lejohen të zgjedhin lirisht aktivitetin 
e tyre fitimprurës, nuk konsiderohen të jenë në një situatë të parregullt dhe nuk e 
humbin autorizimin e qëndrimit para faktit të përfundimit të aktivitetit të tyre 
fitimprurës, para skadimit të lejes së tyre të punës apo autorizimeve të ngjashme.  

3. Me qëllim që punëtorët migrantë të përmendur në paragrafin 2 të këtij neni, të 
lejohen të kenë kohë të mjaftueshme për të gjetur aktivitete alternative 
fitimprurëse, autorizimi i qëndrimit nuk tërhiqet të paktën për një periudhë që 
përputhet me atë gjatë së cilës ata mund të kenë të drejtën e përfitimit të 
papunësisë.  

 
Neni 50 

 
1. Në rastin e vdekjes së një punëtori migrant apo prishjes së martesës, shteti i 

punësimit konsideron me zemërgjerësi dhënien anëtarëve të familjes së atij 
punëtori migrant që ka qëndruar në atë shtet mbi bazën e ribashkimit familjar, të 
një autorizimi për qëndrim; shteti i punësimit merr parasysh kohëzgjatjen e 
qëndrimit të tyre në atë shtet.  

2. Anëtarët e familjes të cilëve nuk u jepet ky autorizim, u mundësohet para largimit 
një periudhë e arsyeshme kohore, me qëllim që të zgjidhin problemet në shtetin e 
punësimit.  

3. Dispozitat e paragrafëve 1 dhe 2 të këtij neni nuk mund të interpretohen sikur 
ndikojnë negativisht në ndonjë të drejtë qëndrimi apo pune që u është dhënë këtyre 
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anëtarëve të familjes nga legjislacioni i shtetit të punësimit nga marrëveshjet 
dypalëshe ose shumëpalëshe, të cilat zbatohen në atë shtet.  

 
Neni 51 

 
Punëtorët migrantë që në shtetin e punësimit nuk lejohen të zgjedhin lirisht aktivitetin e 
tyre fitimprurës, nuk konsiderohen sikur janë në një situatë të parregullt dhe nuk e 
humbin autorizimin e tyre të vendqëndrimit nga thjesht fakti i përfundimit të aktivitetit 
fitimprurës para skadimit të lejes së tyre të punës, përveç kur autorizimi i 
vendqëndrimit varet shprehimisht nga një aktivitet specifik fitimprurës për të cilin ata 
janë pranuar. Këta punëtorë migrantë kanë të drejtën të kërkojnë punësim alternativ, 
pjesëmarrje në skemat e punëve publike dhe trajnim gjatë periudhës së mbetur të 
autorizimit të tyre për punë, në pajtim me kushtet dhe kufizimet që përcaktohen në 
autorizimin për punë.  

 
Neni 52 

 
1. Punëtorët migrantë në shtetin e punësimit kanë të drejtë të zgjedhin lirisht 

aktivitetin e tyre të punësimit, në pajtim me kushtet dhe kufizimet e mëposhtme.  
2. Për çdo punëtor migrant shteti i punësimit mund:  

(a) të kufizojë të drejtën për kategori të ndryshme të punësimit, funksioneve, 
shërbimeve ose aktiviteteve nëse kjo është e nevojshme në interes të shtetit 
dhe parashikohet nga legjislacioni i brendshëm;  

(b) të kufizojë zgjedhjen e lirë të aktivitetit fitimprurës në pajtim me 
legjislacionin e tij, në lidhje me njohjen e kualifikimeve profesionale të 
përftuara jashtë territorit të tij. Megjithatë, Shtetet Palë të interesuara përpiqen 
për të parashikuar njohjen e këtyre kualifikimeve.  

3. Për punëtorët migrantë, leja e të cilëve për të punuar është e kufizuar në kohë, 
shteti i punësimit gjithashtu:  
(a) mund të kushtëzojë të drejtën për të zgjedhur lirisht aktivitetin e tyre 

fitimprurës që punëtori migrant të ketë pasur vendqëndrim të ligjshëm në 
territorin e tij për qëllimin e aktivitetit fitimprurës për një periudhë kohe të 
parashikuar në legjislacionin e brendshëm, e cila nuk duhet të kaloje dy vjet;  

(b) mund të kufizojë të drejtën e punëtorit migrant për aktivitetin fitimprurës në 
pajtim me një politikë të dhënies prioritet shtetasve të vet ose personave që 
janë përqasur tek ta për këtë qëllim, me anë të legjislacionit ose 
marrëveshjeve dypalëshe apo shumëpalëshe. Çdo kufizim i tillë pushon së 
zbatuari për një punëtor migrant që ka qëndruar ligjërisht në territorin e tij për 
qëllimin e aktivitetit fitimprurës, për një periudhë kohe të parashikuar në 
legjislacionin e tij të brendshëm, e cila nuk duhet të kalojë pesë vjet.  

4. Shtetet e punësimit përcaktojnë kushtet në të cilat një punëtor migrant që është 
pranuar për t’u punësuar, mund të autorizohet të angazhohet në punë për llogari të 
vet. Merret parasysh periudha e kohës gjatë së cilës punëtori ka qëndruar ligjërisht 
në shtetin e punësimit.  
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Neni 53 
 
1. Anëtarët e një familjeje të një punëtori migrant që kanë vetë një autorizim 

qëndrimi ose pranimi, që është pa afat kohor apo është automatikisht i 
rinovueshëm, lejohen të zgjedhin lirisht aktivitetin e tyre fitimprurës në të njëjtat 
kushte që zbatohen për këtë punëtor migrant në pajtim me nenin 52 të kësaj 
Konvente.  

2. Në lidhje me anëtarët e një familjeje të një punëtori migrant që nuk lejohen të 
zgjedhin lirisht aktivitetin e tyre të punësimit, Shtetet Palë konsiderojnë me 
zemërgjerësi dhënien prioritet atyre në marrjen e lejes për t’u angazhuar në një 
aktivitet fitimprurës kundrejt punëtorëve të tjerë që kërkojnë për t’u pranuar në 
shtetin e punësimit, në pajtim me marrëveshjet dypalëshe dhe shumëpalëshe të 
zbatueshme.  

 
Neni 54 

 
1. Pa cenuar kushtet e autorizimit të tyre për qëndrim ose lejen e tyre për punë dhe të 

drejtat e parashikuara në nenet 25 dhe 27 të kësaj Konvente, punëtorët migrantë 
gëzojnë barazi në trajtim me shtetasit e shtetit të punësimit në lidhje me:  
(a) mbrojtjen ndaj pushimit nga puna;  
(b) përfitimet e papunësisë;  
(c) të drejtën për në skemat publike të punës që synojnë të luftojnë papunësinë; 
(d) të drejtën për punësim alternativ në rastin e humbjes së punës apo përfundimit 

të një aktiviteti tjetër fitimprurës, në pajtim me nenin 52 të kësaj Konvente.  
2. Nëse një punëtor migrant pretendon që kushtet e kontratës së tij të punës janë 

shkelur nga punëdhënësi i tij ose i saj, ai ose ajo do të ketë të drejtën t’ua paraqesë 
çështjen e tij ose të saj autoriteteve kompetente të shtetit të punësimit, në kushtet e 
parashikuara në nenin 18 paragrafi 1 të kësaj Konvente.  

 
Neni 55 

 
Punëtorët migrantë që kanë marrë leje për t’u përfshirë në një aktivitet fitimprurës, në 
pajtim me kushtet që shoqërojnë këtë leje, kanë të drejtën e barazisë në trajtim me 
shtetasit e shtetit të punësimit në ushtrimin e atij aktiviteti fitimprurës.  

 
Neni 56 

 
1. Punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre të përmendur në këtë pjesë të 

Konventës, nuk mund të dëbohen nga shteti i punësimit, përveçse për arsyet e 
parashikuara në legjislacionin vendas të atij shteti dhe në pajtim me garancitë e 
parashikuara në pjesën III.  

2. Dëbimi nuk kryhet me qëllimin e privimit të një punëtori migrant apo anëtari të 
familjes së tij apo të saj nga të drejtat që rrjedhin nga autorizimi i qëndrimit dhe 
leja e punës.  
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3. Gjatë shqyrtimit nëse duhet dëbuar një punëtor migrant ose një anëtar i familjes së 
tij ose të saj, duhet të merren parasysh konsideratat humanitare dhe kohëzgjatja e 
qëndrimit të personit të interesuar në shtetin e punësimit. 

 
 

PJESA V 
DISPOZITAT E ZBATUESHME PËR KATEGORI TË VEÇANTA TË 

PUNËTORËVE MIGRANTË DHE ANËTARËVE TË FAMILJEVE TË TYRE 
 

Neni 57 
 
Kategoritë e veçanta të punëtorëve migrantë dhe anëtarëve të familjeve të tyre, të 
përcaktuara në këtë pjesë të Konventës, që janë të pajisur me dokumente dhe që 
ndodhen në një situatë të rregullt, gëzojnë të drejtat e parashikuara në pjesën III dhe, 
nëse nuk modifikohen më poshtë, të drejtat e parashikuara në pjesën IV.  

 
Neni 58 

 
1. Punëtorët kufitarë, sipas përkufizimit të nenit 2 paragrafi 2 (a) të kësaj Konvente, 

gëzojnë të drejtat e parashikuara në pjesën IV, të cilat mund të ushtrohen prej tyre 
për shkak të pranisë dhe punës së tyre në territorin e shtetit të punësimit, duke 
marrë parasysh që ata nuk e kanë vendqëndrimin fiks në atë shtet.  

2. Shtetet e punësimit shqyrtojnë me zemërgjerësi dhënien për punëtorët kufitarë të 
së drejtës për të zgjedhur lirisht aktivitetin e tyre fitimprurës pas një periudhe të 
përcaktuar kohe. Dhënia e kësaj të drejte nuk cenon statusin e tyre si punëtorë 
kufitarë.  

 
Neni 59 

 
1. Punëtorët sezonalë, sipas përkufizimit të nenit 2 paragrafi 2 (b) të kësaj Konvente, 

gëzojnë të drejtat e parashikuara në pjesën IV që mund të ushtrohen prej tyre për 
shkak të pranisë dhe punës së tyre në territorin e shtetit të punësimit dhe që janë në 
pajtim me statusin e tyre në atë shtet si punëtorë sezonalë, duke marrë parasysh 
faktin që ata janë të pranishëm në atë shtet për vetëm një pjesë të vitit.  

2. Shteti i punësimit, në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni, shqyrtojnë dhënien për 
punëtorët sezonalë që kanë qenë punësuar në territorin e tij për një periudhë kohe 
të konsiderueshme, të mundësisë së fillimit të aktiviteteve të tjera fitimprurëse dhe 
prioritizimit të tyre kundrejt punëtorëve të tjerë që kërkojnë të pranohen në atë 
shtet, në pajtim me marrëveshjet e zbatueshme dypalëshe dhe shumëpalëshe.  

 
Neni 60 

 
Punëtorët shëtitës, sipas përkufizimit në nenit 2 paragrafi 2 (e) të kësaj Konvente, 
gëzojnë të drejtat e parashikuara në pjesën IV, të cilat mund t’u jepet atyre për shkak të 
pranisë dhe punës së tyre në territorin e shtetit të punësimit dhe që janë në pajtim me 
statusin e tyre si punëtorë shëtitës në atë shtet.  
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Neni 61 
 
1. Punëtorët e projekteve, sipas përkufizimit të nenit 2 paragrafi 2 (f) të kësaj 

Konvente, dhe anëtarët e familjeve të tyre gëzojnë të drejtat e parashikuara në 
pjesën IV, përveç dispozitave të nenit 43 paragrafi 1 (b) dhe (c), nenit 43 paragrafi 
1 (d), pasi kjo ka të bëjë më skemat e strehimit social, nenit 45 paragrafi 1 (b), dhe 
neneve 52 deri 55.  

2. Nëse një punëtor projekti pretendon që kushtet e kontratës së tij të punësimit janë 
shkelur nga punëdhënësi i tij ose i saj, ai ose ajo ka të drejtën t’ua paraqesë 
çështjet e tij ose të saj autoriteteve kompetente të shtetit që ka juridiksion mbi atë 
punëdhënës, në kushtet e parashikuara në nenin 18 paragrafi 1 të kësaj Konvente.  

3. Në pajtim me marrëveshjet dypalëshe ose shumëpalëshe në fuqi për ta, Shtetet 
Palë të interesuara përpiqen t’u mundësojnë punëtorëve të projekteve të mbeten të 
mbrojtur në mënyrë të përshtatshme nga sistemet e sigurimeve të shteteve të tyre 
të origjinës apo të qëndrimit të tyre fiks gjatë angazhimit të tyre në projekt. Shtetet 
Palë të interesuara marrin masat e përshtatshme, me qëllim shmangien e mohimit 
të të drejtave apo dyfishimit të pagesave në këtë kontekst.  

4. Pa cenuar dispozitat e nenit 47 të kësaj Konvente dhe marrëveshjet përkatëse 
dypalëshe dhe shumëpalëshe, Shtetet Palë të interesuara lejojnë pagesën e të 
ardhurave të punëtorëve të projekteve në shtetin e tyre të origjinës apo të 
vendbanimit të tyre fiks.  

 
Neni 62 

 
1. Punëtorët me punësim të specifikuar sipas përkufizimit të nenit 2 paragrafi 2 (g) të 

kësaj Konvente, gëzojnë të drejtat e parashikuara në pjesën IV, përveç dispozitave 
të nenit 43, paragrafi 1 (b) dhe (c), nenit 43 paragrafi 1 (d), pasi ky ka të bëjë me 
skemat e strehimit social, nenit 52 dhe nenit 54 paragrafi 1 (d).  

2. Anëtarët e familjeve të punëtorëve me punësim të specifikuar gëzojnë të drejtat që 
kanë të bëjnë me anëtarët e familjeve të punëtorëve migrantë, të parashikuara në 
pjesën IV të kësaj Konvente, përveç dispozitave të nenit 53.  

 
Neni 63 

 
1. Punëtorët e vetëpunësuar, sipas përkufizimit të nenit 2 paragrafi 2 (h) të kësaj 

Konvente, gëzojnë të drejtat e parashikuara në pjesën IV, përveç atyre të drejtave 
që janë ekskluzivisht të zbatueshme për punëtorët që kanë një kontratë punësimi.  

2. Pa cenuar nenet 52 dhe 79 të kësaj Konvente, pushimi i aktivitetit ekonomik të 
punëtorëve të vetëpunësuar nuk do të thotë në vetvete tërheqje e autorizimit për ta 
apo për anëtarët e familjeve të tyre për të qëndruar apo për t’u angazhuar në një 
aktivitet fitimprurës në shtetin e punësimit, përveç rastit kur autorizimi i qëndrimit 
varet shprehimisht nga aktiviteti i veçantë fitimprurës për të cilin ata janë pranuar.  
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PJESA VI 
NXITJA E KUSHTEVE TË QËNDRUESHME, TË PËRSHTATSHME, 

HUMANE DHE TË LIGJSHME NË LIDHJE ME MIGRIMIN 
NDËRKOMBËTAR TË PUNËTORËVE DHE ANËTARËVE 

TË FAMILJEVE TË TYRE 
 

Neni 64 
 
1. Pa cenuar nenin 79 të kësaj Konvente, Shtetet Palë të interesuara, sipas rastit, 

konsultohen dhe bashkëpunojnë me qëllim nxitjen e kushteve të qëndrueshme, të 
përshtatshme dhe humane në lidhje me migrimin ndërkombëtar të punëtorëve dhe 
anëtarëve të familjeve të tyre.  

2. Në këtë aspekt, rëndësi do t’i kushtohet jo vetëm nevojave dhe burimeve, por edhe 
nevojave shoqërore, ekonomike, kulturore dhe të tjera të punëtorëve migrantë dhe 
anëtarëve të familjeve të tyre të përfshirë, si dhe pasojave të këtij migrimi për 
komunitetet përkatëse.  

 
Neni 65 

 
1. Shtetet Palë administrojnë shërbime të përshtatshme për të trajtuar çështjet në 

lidhje me migrimin ndërkombëtar të punëtorëve dhe anëtarëve të familjeve të tyre. 
Funksioni i tyre, ndër të tjera, përfshin:  
(a) formulimin dhe zbatimin e politikave në lidhje me këtë migrim;  
(b) një shkëmbim informacioni, konsultimi dhe bashkëpunimi me autoritetet 

kompetente të Shteteve të tjera Palë të përfshira në këtë migrim;  
(c) dhënien e informacionit të përshtatshëm, veçanërisht për punëdhënësit, 

punëtorët dhe organizatat e tyre në lidhje me politikat, ligjet dhe rregulloret 
mbi migrimin dhe punësimin, mbi marrëveshjet e lidhura me shtetet e tjera në 
lidhje me migrimin dhe çështjet e tjera përkatëse;  

(d) dhënien e informacionit dhe asistencës së përshtatshme për punëtorët 
migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre në lidhje me autorizimet, 
formalitetet dhe masat e nevojshme për largimin, udhëtimin, mbërritjen, 
qëndrimin, aktivitetet fitimprurëse, daljen, kthimin, si dhe mbi kushtet e 
punës dhe jetesës në shtetin e punësimit dhe mbi doganat, valutën, taksat dhe 
ligjet ose rregulloret e tjera përkatëse.  

2. Shtetet Palë lehtësojnë, sipas rastit, dhënien e shërbimeve të përshtatshme 
konsullore dhe të tjera që janë të nevojshme për të përmbushur nevojat shoqërore, 
kulturore dhe të tjera të punëtorëve migrantë dhe anëtarëve të familjeve të tyre.  

 
Neni 66 

 
1. Në pajtim me paragrafin 2 të këtij neni, e drejta për të ndërmarrë veprime me 

qëllim që të rekrutohen punëtorët për punësim në një shtet tjetër, kufizohet në:  
(a) shërbimet ose organet publike të shtetit në të cilin kryhen këto veprime;  
(b) shërbimet ose organet publike të shtetit të punësimit, mbi bazën e 

marrëveshjes ndërmjet shteteve të interesuara;  
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(c) një organ i ngritur në bazë të një marrëveshjeje ndërkombëtare.  
2. Në pajtim me një autorizim, miratim apo mbikëqyrje nga organet publike të 

Shteteve Palë të interesuara sipas parashikimit, në pajtim me legjislacionin dhe 
praktikën e atyre shteteve, agjencitë, punëdhënësit e mundshëm dhe personat që 
veprojnë në emër të tyre, mund të lejohen të ndërmarrin këto veprime.  

 
Neni 67 

 
1. Shtetet Palë të interesuara bashkëpunojnë, sipas rastit, për miratimin e masave në 

lidhje me kthimin e rregullt të punëtorëve migrantë dhe anëtarëve të familjeve të 
tyre në shtetin e origjinës, nëse ata vendosin të kthehen ose autorizimi i 
vendqëndrimit ose punësimit të tyre skadon ose nëse ndodhen në shtetin e 
punësimit në një situatë të parregullt.  

2. Në lidhje me punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre në një situatë të 
rregullt, Shtetet Palë të interesuara bashkëpunojnë, sipas rastit, sipas kushteve të 
rëna dakord nga ato shtete, me qëllim nxitjen e kushteve të përshtatshme 
ekonomike për rivendosjen e tyre dhe për të lehtësuar riintegrimin e qëndrueshëm 
shoqëror dhe kulturor të tyre në shtetin e origjinës.  

 
Neni 68 

 
1. Shtetet Palë, duke përfshirë shtetet e transitit, bashkëpunojnë me qëllim 

parandalimin dhe eliminimin e lëvizjeve dhe punësimit të paligjshëm dhe 
klandestin të punëtorëve migrantë në një situatë të parregullt. Masat që duhen 
marrë për këtë qëllim brenda juridiksionit të secilit Shtet përkatës, përfshijnë:  
(a) masat e përshtatshme kundër shpërndarjes së informacionit dizinformues në 

lidhje me emigrimin dhe imigrimin;  
(b) masat për të zbuluar dhe zhdukur lëvizjet e paligjshme dhe klandestine të 

punëtorëve migrantë dhe anëtarëve të familjeve të tyre dhe për të vënë ato 
sanksione të efektshme mbi personat, grupet ose subjektet që organizojnë, 
operojnë ose asistojnë në organizimin dhe operimin e këtyre lëvizjeve;  

(c) masat për të vënë sanksione të efektshme mbi personat, grupet apo subjektet 
që përdorin dhunën, kërcënimin ose frikësimin kundër punëtorëve migrantë 
apo anëtarëve të familjeve të tyre në një situatë të parregullt.  

2. Shtetet e punësimit marrin të gjitha masat e përshtatshme dhe të efektshme për të 
eliminuar punësimin në territorin e tyre të punëtorëve migrantë në një situatë të 
parregullt, duke përfshirë, sipas rastit, sanksionet mbi punëdhënësit e këtyre 
punëtorëve. Të drejtat e punëtorëve migrantë kundrejt punëdhënësit të tyre që 
rrjedhin nga punësimi, nuk cenohen nga këto masa.  

 
Neni 69 

 
1. Shtetet Palë, nëse në territorin e tyre ka punëtorë migrantë dhe anëtarë të familjeve 

të tyre në një gjendje të parregullt, marrin masa të përshtatshme për të siguruar që 
një situatë e tillë të mos vazhdojë.  
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2. Kurdoherë që Shtetet Palë të interesuara shqyrtojnë mundësinë e rregullimit të 
situatës së këtyre personave në pajtim me legjislacionin e brendshëm të 
zbatueshëm dhe marrëveshjet dypalëshe dhe shumëpalëshe, u kushtohet rëndësia e 
duhur rrethanave të hyrjes, kohëzgjatjes së qëndrimit të tyre në shtetet e punësimit 
dhe konsiderata të tjera përkatëse, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me gjendjen e 
tyre familjare.  

 
Neni 70 

 
Shtetet Palë marrin masa jo më pak të favorshme se ato të zbatuara për shtetasit, për të 
siguruar që kushtet e punës dhe të jetesës të punëtorëve migrantë dhe të anëtarëve të 
familjeve të tyre në një situatë të rregullt, të jenë në përputhje me standardet në lidhje 
me përshtatshmërinë, sigurinë, shëndetin dhe parimet e dinjitetit njerëzor.  

 
Neni 71 

 
1. Shtetet Palë lehtësojnë, sipas rastit, rikthimin në shtetin e origjinës të trupave të 

punëtorëve migrantë të vdekur dhe anëtarëve të familjeve të tyre.  
2. Për sa i përket çështjeve të kompensimit në lidhje me vdekjen e një punëtori 

migrant ose një anëtari të familjes së tij ose të saj, Shtetet Palë, sipas rastit, japin 
ndihmë për personat e prekur, me qëllim zgjidhjen e menjëhershme të këtyre 
çështjeve. Zgjidhja e këtyre çështjeve kryhet mbi bazën e ligjit të brendshëm të 
zbatueshëm, në pajtim më dispozitat e kësaj Konvente dhe çdo marrëveshje 
dypalëshe ose shumëpalëshe. 

 
 

PJESA VII 
ZBATIMI I KONVENTËS 

 
Neni 72 

 
1.  

(a) Me qëllim rishikimin e zbatimit të kësaj Konvente, ngrihet një Komitet për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Gjithë Punëtorëve Migrantë dhe Anëtarëve të 
Familjeve të Tyre (këtu e tutje referuar si “Komiteti”);  

(b) Komiteti, në momentin e hyrjes në fuqi të kësaj Konvente, përbëhet nga 
dhjetë dhe pas hyrjes në fuqi të Konventës për Shtetin Palë të dyzetenjëtë, nga 
katërmbëdhjetë ekspertë me qëndrim të pastër moral, paanësi dhe të njohur 
për kompetencën e tyre në fushën e mbuluar nga Konventa.  

2.  
(a) Anëtarët e Komitetit zgjidhen me votë të fshehtë nga Shtetet Palë nga lista e 

personave të caktuar nga Shtetet Palë, duke i kushtuar rëndësinë e duhur 
shpërndarjes së përshtatshme gjeografike, duke përfshirë si shtetet e origjinës 
dhe shtetet e punësimit, dhe përfaqësimit të sistemit ligjor kryesor. Çdo Shtet 
Palë mund të emërojë një person nga shtetasit e tij.  

(b) Anëtarët zgjidhen dhe shërbejnë në cilësinë e tyre personale.  
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3. Zgjedhja e parë mbahet jo më vonë se gjashtë muaj pas datës së hyrjes ne fuqi të 
kësaj Konvente dhe zgjedhjet e mëvonshme në çdo dy vjet. Të paktën katër muaj 
para datës së çdo zgjedhjeje, Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara u 
drejton një letër të gjitha Shteteve Palë, ku i fton ata të paraqesin kandidaturat e 
tyre brenda dy muajve. Sekretari i Përgjithshëm përgatit një listë me rend alfabetik 
të të gjithë personave të kandiduar, duke treguar Shtetet Palë që kanë kandiduar 
ata dhe ua paraqet atë Shteteve Palë jo më vonë se një muaj para datës së zgjedhjes 
përkatëse, së bashku me biografinë e personave të kandiduar.  

4. Zgjedhja e anëtarëve të Komitetit bëhet në një takim të Shteteve Palë që mblidhen 
nga Sekretari i Përgjithshëm në Selinë e Kombeve të Bashkuara. Në atë mbledhje, 
për të cilën dy të tretat e Shteteve Palë përbëjnë kuorumin e nevojshëm, personat e 
zgjedhur në Komitet do të jenë ata kandidatë që marrin numrin më të madh të 
votave dhe një shumicë absolute të votave të Shteteve Palë të pranishëm dhe që 
marrin pjesë në votim.  

5.  
(a) Anëtarët e Komitetit shërbejnë për një mandat katërvjeçar. Megjithatë, 

mandati pesëvjeçar i anëtarëve të zgjedhur në zgjedhjen e parë skadon me 
kalimin e dy viteve; menjëherë pas zgjedhjes së parë, emrat e këtyre pesë 
anëtarëve zgjidhen me short nga kryetari i mbledhjes së Shteteve Palë;  

(b) Zgjedhja e katër anëtarëve shtesë të Komitetit mbahet në pajtim me dispozitat 
e paragrafëve 2, 3 dhe 4 të këtij neni, pas hyrjes në fuqi të Konventës për 
Shtetin Palë të dyzetenjëtë. Mandati i dy anëtarëve të tjerë shtesë të zgjedhur 
me këtë rast skadon në fund të dy viteve; emrat e këtyre anëtarëve zgjidhet 
me short nga kryetari i mbledhjes së Shteteve Palë;  

(c) anëtarët e Komitetit janë të përshtatshëm për t’u rizgjedhur nëse 
rikandidohen.  

6. Nëse një anëtar i Komitetit vdes ose jep dorëheqje apo deklaron se për një arsye 
tjetër ai ose ajo nuk mund të vazhdojë të kryejë detyrat e Komitetit, Shteti Palë që 
ka kandiduar ekspertin cakton një ekspert tjetër nga shtetasit e vet për pjesën e 
mbetur të mandatit. Emërimi i ri i nënshtrohet miratimit nga Komiteti.  

7. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara siguron personelin dhe 
ambientet e nevojshme për kryerjen me efektivitet të funksioneve të Komitetit.  

8. Anëtarët e Komitetit marrin honorarë nga burimet e Kombeve të Bashkuara me 
ato terma dhe kushte që mund të vendosë Asambleja e Përgjithshme.  

9. Anëtarët e Komitetit gëzojnë lehtësirat, privilegjet dhe imunitetet e ekspertëve me 
mision për Kombet e Bashkuara, sipas parashikimit në seksionet përkatëse të 
Konventës mbi Privilegjet dhe Imunitetet e Kombeve të Bashkuara.  

 
Neni 73 

 
1. Shtetet Palë marrin përsipër t’i paraqesin Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të 

Bashkuara për t’u shqyrtuar nga Komiteti një raport mbi masat legjislative, 
gjyqësore, administrative dhe të tjera që ata kanë marrë për t’u dhënë fuqi 
dispozitave të kësaj Konvente:  
(a) brenda një viti pas hyrjes në fuqi të Konventës për Shtetin Palë përkatës;  
(b) pas kësaj, çdo pesë vjet dhe kurdo që e kërkon Komiteti.  



Lista II - Lista e instrumenteve shtesë ndërkombëtare evropiane lidhur me të drejtat e njeriut 

 174 

2. Raportet e përgatitura sipas këtij neni tregojnë gjithashtu edhe faktorët dhe 
vështirësitë, nëse ka të tilla, që ndikojnë në zbatimin e Konventës dhe përfshijnë 
informacionin mbi karakteristikat e flukseve të migrimit, në të cilat Shteti Palë 
përkatës është i përfshirë.  

3. Komiteti vendos për çdo udhëzim tjetër të zbatueshëm në lidhje me përmbajtjen e 
raporteve.  

4. Shtetet Palë bëjnë raportet e tyre gjerësisht të njohura për publikun në vendet e 
tyre.  

 
Neni 74 

 
1. Komiteti shqyrton raportet e paraqitura nga secili Shtet Palë dhe i transmeton 

Shtetit Palë përkatës ato komente që i konsideron të përshtatshme. Ky Shtet Palë 
mund t’i paraqesë Komitetit vërejtje për çdo koment të bërë nga Komiteti në 
pajtim me këtë nen. Komiteti mund të kërkojë informacion shtesë nga Shtetet Palë 
gjatë shqyrtimit të këtyre raporteve.  

2. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, në kohën e duhur para hapjes së 
çdo sesioni të rregullt të Komitetit, i transmeton Drejtorit të Përgjithshëm të Zyrës 
Ndërkombëtare të Punës kopje të raporteve të paraqitura nga Shtetet Palë të 
interesuara dhe informacionin përkatës për shqyrtimin e këtyre raporteve, me 
qëllim që t’i mundësojë Zyrën për të asistuar Komitetin me ekspertizën që Zyra 
mund të japë në lidhje me ato çështje që trajtohen në këtë Konventë, të cilat futen 
në sferën e kompetencave të Organizatës Ndërkombëtare të Punës. Komiteti 
shqyrton në diskutimet e tij ato komente dhe materiale që mund t’i japë Zyra.  

3. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, pas konsultimeve me 
Komitetin, mund t’u dërgojë agjencive të specializuara, si dhe organizatave 
ndërkombëtare, kopje të atyre pjesëve të këtyre raporteve që mund të futen brenda 
kompetencës së tyre.  

4. Komiteti mund të ftojë agjencitë e specializuara dhe organet e Kombeve të 
Bashkuara, si dhe organizatat ndërqeveritare dhe organe të tjera të interesuara të 
paraqesin, për t’u shqyrtuar nga Komiteti, informacion me shkrim në lidhje me ato 
çështje që trajtohen në këtë Konventë, të cilat futen në kuadrin e aktiviteteve të 
tyre.  

5. Zyra Ndërkombëtare e Punës ftohet nga Komiteti të emërojë përfaqësuesit të 
marrin pjesë në cilësi konsultative, në mbledhjet e Komitetit.  

6. Komiteti mund të ftojë përfaqësuesit e agjencive të tjera të specializuara dhe 
organeve të Kombeve të Bashkuara, si dhe të organizatave ndërkombëtare, të jenë 
të pranishëm dhe të dëgjohen në takime kurdoherë që shqyrtohen çështje, që futen 
në fushën e kompetencës së tyre.  

7. Komiteti i paraqet një raport të përvitshëm Asamblesë së Përgjithshme të 
Kombeve të Bashkuara mbi zbatimin e kësaj Konvente që përmban konsideratat 
dhe rekomandimet e tij, bazuar veçanërisht në shqyrtimin e raporteve dhe çdo 
vëzhgimi të bërë nga Shtetet Palë.  

8. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ua transmeton raportet vjetore të 
Komitetit Shteteve Palë të kësaj Konvente, Këshillit Ekonomik dhe Social, 



Lista II - Lista e instrumenteve shtesë ndërkombëtare evropiane lidhur me të drejtat e njeriut 

 175 

Komisionit mbi të Drejtat e Njeriut të Kombeve të Bashkuara, Drejtorit të 
Përgjithshëm të Zyrës Ndërkombëtare të Punës dhe organizatave përkatëse.  

 
Neni 75 

 
1. Komiteti miraton rregullat e veta procedurale.  
2. Komiteti i zgjedh zyrtarët e tij për një mandat prej dy vjetësh.  
3. Komiteti normalisht mblidhet çdo vit.  
4. Takimet e Komitetit normalisht mbahen në Selinë e Kombeve të Bashkuara.  

 
Neni 76 

 
1. Një Shtet Palë në këtë Konventë në çdo kohë mund të deklarojë, në bazë të këtij 

neni, që ai njeh kompetencën e Komitetit për të marrë dhe shqyrtuar komunikime, 
ku një Shtet Palë pretendon që një Shtet tjetër Palë nuk po i përmbush detyrimet e 
veta në bazë të kësaj Konvente. Komunikimet, në bazë të këtij neni, mund të 
merren dhe shqyrtohen vetëm nëse paraqiten nga një Shtet Palë që ka bërë një 
deklaratë, ku njeh për vete kompetencën e Komitetit. Asnjë komunikim nuk 
merret nga Komiteti nëse ka të bëjë me një Shtet Palë që nuk ka bërë një deklaratë 
të tillë. Komunikimet e marra në bazë të këtij neni, trajtohen në pajtim me 
procedurën e mëposhtme:  
(a) Nëse një Shtet Palë në këtë Konventë çmon që një Shtet tjetër Palë nuk po 

përmbush detyrimet e veta në bazë të kësaj Konvente, ai, me anë të një 
komunikimi me shkrim, e sjell çështjen në vëmendjen e atij Shteti Palë. Shteti 
Palë mund të informojë gjithashtu për këtë çështje Komitetin. Brenda tre 
muajve pas marrjes së komunikimit, shteti pritës i paraqet shtetit që i dërgoi 
komunikimin një shpjegim ose një deklaratë tjetër me shkrim, ku shpjegon 
çështjen që duhet të përfshijë, në masën e duhur, referencën në procedurat e 
brendshme dhe masat e marra, në kryerje e sipër apo të mundshme, për 
çështjen.  

(b) Nëse çështja nuk rregullohet sipas kërkesave të dyja Shteteve Palë përkatëse 
brenda gjashtë muajsh pas marrjes nga shteti marrës të komunikimit fillestar, 
secili shtet ka të drejtë t’ia paraqesë çështjen Komitetit, duke i bërë njoftim 
Komitetit dhe shtetit tjetër.  

(c) Komiteti e shqyrton çështjen që i paraqitet atij vetëm pasi të jetë siguruar që 
janë referuar dhe përdorur të gjitha mjetet e brendshme të mundshme për 
çështjen, në pajtim me parimet përgjithësisht të pranuara të së drejtës 
ndërkombëtare. Ky nuk ka për të qenë rregulli, nëse, sipas mendimit të 
Komitetit, zbatimi i këtyre mjeteve zgjat në mënyrë të paarsyeshme.  

(d) Në pajtim me dispozitat e nënparagrafit (c) të këtij paragrafi, Komiteti ofron 
shërbimet e veta për Shtetet Palë përkatëse, me qëllim zgjidhjen e çështjes me 
pajtim, mbi bazën e respektimit të detyrimeve të parashikuara në këtë 
Konventë.  

(e) Komiteti organizon mbledhje me dyer të mbyllura gjatë shqyrtimit të 
komunikimeve në bazë të këtij neni.  
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(f) Në lidhje me çështjet e paraqitura në pajtim me nënparagrafin (b) të këtij 
paragrafi, Komiteti mund t’u kërkojë Shteteve Palë të interesuara, të 
përmendura në nënparagrafin (b), të japin çdo informacion të rëndësishëm.  

(g) Shtetet Palë të interesuara, të përmendura në nënparagrafin (b) të këtij 
paragrafi, kanë të drejtën të përfaqësohen kur çështja diskutohet nga Komiteti 
dhe të bëjnë komente me gojë dhe/ose me shkrim.  

(h) Komiteti, brenda dymbëdhjetë muajve pas datës së marrjes së njoftimit në 
bazë të nënparagrafit (b) të këtij paragrafi, paraqet një raport si më poshtë:  
(i) Nëse arrihet një zgjidhje në bazë të kushteve të nënparagrafit (d) të këtij 

paragrafi, Komiteti e kufizon raportin e tij në një deklaratë të shkurtër në 
lidhje me faktet dhe zgjidhjen e arritur.  

(ii) Nëse nuk arrihet një zgjidhje në bazë të kushteve të nënparagrafit (d), 
Komiteti, në raportin e tij, tregon faktet përkatëse në lidhje me çështjen 
ndërmjet Shteteve Palë përkatëse. Raportit i bashkëngjiten paraqitjet me 
shkrim, si dhe protokolli i deklarimeve gojore të bëra nga Shtetet Palë. 
Komiteti mund të komunikojë gjithashtu edhe vetëm me Shtetet Palë të 
interesuara në lidhje me çdo pikëpamje që ai e konsideron të 
rëndësishme për çështjen ndërmjet tyre.  
Për çdo çështje, raporti u komunikohet Shteteve Palë të interesuara.  

2. Dispozitat e këtij neni hyjnë në fuqi pasi dhjetë Shtete Palë në këtë Konventë të 
kenë bërë një deklaratë në bazë të paragrafit 1 të këtij neni. Këto deklarata 
depozitohen nga Shtetet Palë te Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, 
që u transmeton kopje Shteteve të tjera Palë. Një deklaratë mund të tërhiqet në çdo 
kohë me anë të njoftimit drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm. Kjo tërheqje nuk 
cenon shqyrtimin e asnjë çështjeje që është bërë objekt i një komunikimi të 
transmetuar në bazë të këtij neni; asnjë komunikim tjetër nga asnjë Shtet Palë nuk 
do të pranohet në bazë të këtij neni, pasi njoftimi i tërheqjes së deklaratës të jetë 
marrë nga Sekretari i Përgjithshëm, përveç rastit kur Shteti Palë i interesuar ka 
bërë një deklaratë të re.  

 
Neni 77 

 
1. Një Shtet Palë në këtë Konventë mund të deklarojë në çdo kohë në bazë të këtij 

neni që ai njeh kompetencën e Komitetit, për të marrë dhe shqyrtuar komunikimet 
nga ose në emër të individëve që i nënshtrohen juridiksionit të tij, të cilat 
pretendojnë që të drejtat e tyre individuale, të cilat parashikohen nga kjo 
Konventë, janë shkelur nga ky Shtet Palë. Asnjë komunikim nuk merret nga 
Komiteti, nëse ka të bëjë me një Shtet Palë që nuk ka bërë një deklaratë të tillë.  

2. Komiteti e konsideron të papranueshëm çdo komunikim në bazë të këtij neni që 
është anonim ose që ai e mendon se përbën abuzim me të drejtën e paraqitjes së 
një komunikimi të tillë ose është në kundërshtim me dispozitat e kësaj Konvente.  

3. Komiteti nuk shqyrton asnjë komunikim nga një individ në bazë të këtij neni, nëse 
nuk sigurohet që:  
(a) e njëjta çështje nuk është shqyrtuar apo po shqyrtohet në një procedurë tjetër 

të hetimit apo zgjidhjes ndërkombëtare;  
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(b) individi ka përdorur të gjitha mjetet e mbrojtjes të brendshme dhe të 
mundshme; kjo nuk përbën rregull nëse, sipas mendimit të Komitetit, zbatimi 
i mjeteve mbrojtëse zgjat në mënyrë të paarsyeshme ose nuk ka gjasë të sjellë 
zgjidhje të efektshme për atë individ.  

4. Në pajtim me dispozitat e paragrafit 2 të këtij neni, Komiteti sjell çdo komunikim 
që i paraqitet atij në bazë të këtij neni, në vëmendjen e Shtetit Palë të kësaj 
Konvente që ka bërë një deklaratë në bazë të paragrafit 1 dhe mendohet se ka 
shkelur dispozitat e kësaj Konvente. Brenda gjashtë muajve, shteti pritës i paraqet 
Komitetit shpjegime ose deklarata me shkrim, ku sqaron çështjen dhe masën 
mbrojtëse, nëse ka, që mund të përdoret nga ai shtet.  

5. Komiteti i shqyrton komunikimet e marra në bazë të këtij neni, nën dritën e të 
gjithë informacionit që i është dhënë nga ose në emër të individit dhe nga Shteti 
Palë i interesuar.  

6. Komiteti i bën mbledhjet me dyer të mbyllura gjatë shqyrtimit të komunikimeve 
sipas këtij neni.  

7. Komiteti ia paraqet mendimet e tij Shtetit Palë të interesuar dhe individit.  
8. Dispozitat e këtij neni hyjnë në fuqi pasi dhjetë Shtete Palë në këtë Konventë të 

kenë bërë deklarata në bazë të paragrafit 1 të këtij neni. Këto deklarata 
depozitohen nga Shtetet Palë te Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, 
i cili u transmeton kopje Shteteve Palë të tjera. Një deklaratë mund të tërhiqet në 
çdo kohë nëpërmjet një njoftimi drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm. Kjo tërheqje 
nuk cenon shqyrtimin e asnjë çështjeje që është bërë objekt i një komunikimi të 
transmetuar në bazë të këtij neni; asnjë komunikim tjetër nga ose në emër të asnjë 
individi nuk do të pranohet në bazë të këtij neni pasi njoftimi i tërheqjes së 
deklaratës të jetë marrë nga Sekretari i Përgjithshëm, përveç rastit kur Shteti Palë 
ka bërë një deklaratë të re.  

 
Neni 78 

 
Dispozitat e nenit 76 të kësaj Konvente zbatohen pa cenuar asnjë nga procedurat për 
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve apo ankesave në fushën e mbuluar nga kjo Konventë, të 
parashikuara në instrumentet përbërëse të, ose në konventat e miratuara nga Kombet e 
Bashkuara dhe agjencitë e specializuara dhe nuk i ndalojnë Shtetet Palë të zbatojnë 
procedurat për zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje në pajtim me marrëveshjet 
ndërkombëtare në fuqi ndërmjet tyre.  
 
 

PJESA VIII 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 79 

 
Asgjë në këtë Konventë nuk cenon të drejtat e një Shteti Palë për të caktuar kritere për 
rregullimin e pranimit të punëtorëve migrantë dhe anëtarëve të familjeve të tyre. Në 
lidhje me çështjet e tjera që kanë të bëjnë me gjendjen e tyre ligjore dhe trajtimin si 
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punëtorë migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre, Shtetet Palë u nënshtrohen 
kufizimeve të parashikuara në këtë Konventë.  
  

Neni 80 
 
Asgjë në këtë Konventë nuk interpretohet si cenim i dispozitave të Kartës së Kombeve 
të Bashkuara dhe të kushtetutave të agjencive të specializuara, që përcaktojnë 
përgjegjësitë përkatëse të organeve të ndryshme të Kombeve të Bashkuara dhe të 
agjencive të specializuara në lidhje me çështjet e trajtuara në këtë Konventë. 
 

Neni 81 
 
1. Asgjë në këtë Konventë nuk ka të drejtat dhe liritë më të favorizuara që u jepen 

punëtorëve migrantë dhe anëtarëve të familjeve të tyre me anë të:  
(a) ligjit ose praktikës së një Shteti Palë; ose  
(b) çdo marrëveshjeje dypalëshe ose shumëpalëshe në fuqi për Shtetin Palë 

përkatës.  
2. Asgjë në këtë Konventë nuk mund të interpretohet sikur nënkuptohet për një Shtet, 

grup apo person që ka të drejtë të përfshihet në një aktivitet ose të kryejë një 
veprim që do të cenonte një nga të drejtat ose liritë sipas parashikimit të kësaj 
Konvente. 

 
Neni 82 

 
Të drejtat e punëtorëve migrantë dhe anëtarëve të familjeve të tyre të parashikuara në 
këtë Konventë nuk mund të mohohen. Nuk është e lejueshme të ushtrohet asnjë formë 
presioni mbi punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të tyre, me qëllim që ata të 
heqin dorë apo të mos kërkojnë ndonjë nga të drejtat e caktuara. Nuk është e mundur 
që të devijohet me anë të kontratës nga të drejtat e njohura në këtë Konventë. Shtetet 
Palë marrin masat e përshtatshme për të siguruar respektimin e këtyre parimeve.  

 
Neni 83 

 
Secili Shtet Palë në këtë Konventë merr përsipër:  

(a) të sigurojë që çdo personi, që i shkelen të drejtat ose liritë që njihen këtu, t’i 
jepet një mjet mbrojtjeje i efektshëm, pavarësisht nëse shkelja është kryer nga 
personat që veprojnë në cilësi zyrtare;  

(b) të sigurojë që çdo personi, që kërkon një mjet të tillë, t’i rishikohet pretendimi 
i tij ose i saj dhe vendoset nga autoritetet kompetente gjyqësore, 
administrative ose legjislative ose nga një organ tjetër kompetent i 
parashikuar në sistemin ligjor të shtetit dhe të zhvillojë mundësitë e mjeteve 
gjyqësore;  

(c) të sigurojë që autoritetet kompetente t’i zbatojnë këto mjete, nëse jepen.  
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Neni 84 
 
Secili Shtet Palë merr përsipër të miratojë masa legjislative dhe të tjera që janë të 
nevojshme për zbatimin e dispozitave të kësaj Konvente.  
 
  

PJESA IX 
DISPOZITA PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 85 

 
Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara caktohet si depozitari i kësaj 
Konvente.  

 
Neni 86 

 
1. Kjo Konventë është e hapur për nënshkrim nga të gjitha shtetet. Ajo i nënshtrohet 

ratifikimit.  
2. Kjo Konventë është e hapur për aderim nga çdo shtet.  
3. Instrumentet e ratifikimit ose aderimit depozitohen te Sekretari i Përgjithshëm i 

Kombeve të Bashkuara.  
 

Neni 87 
 
1. Kjo Konventë hyn në fuqi ditën e parë të muajit pas një periudhe prej tre muajsh 

pas datës së depozitimit të instrumentit të njëzetë të ratifikimit ose aderimit.  
2. Për çdo shtet që ratifikon apo aderon në këtë Konventë pas hyrjes së saj në fuqi, 

Konventa hyn në fuqi ditën e parë të muajit pas një periudhe prej tre muajsh pas 
datës së depozitimit të instrumentit të tij të ratifikimit ose aderimit.  

 
Neni 88 

 
Një shtet që ratifikon ose aderon në këtë Konventë, nuk mund të përjashtojë zbatimin e 
një pjese të saj ose pa cenuar nenin 3, të përjashtojë një kategori të caktuar të 
punëtorëve migrantë nga zbatimi i saj.  
 

Neni 89 
 
1. Çdo Shtet Palë mund ta denoncojë këtë Konventë jo më parë se pesë vjet pasi 

Konventa të ketë hyrë në fuqi për shtetin përkatës, me anë të një njoftimi me 
shkrim, drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara.  

2. Ky denoncim hyn në fuqi ditën e parë të muajit pas kalimit të një afati prej 
dymbëdhjetë muajsh pas datës së marrjes së njoftimit nga Sekretari i Përgjithshëm 
i Kombeve të Bashkuara.  

3. Ky denoncim nuk ka efektin e lirimit të Shtetit Palë nga detyrimet e tij në bazë të 
kësaj Konvente, në lidhje me çdo veprim ose mosveprim që ndodh para datës në të 
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cilën denoncimi ka hyrë në fuqi dhe denoncimi nuk cenon në asnjë mënyrë 
vazhdimin e shqyrtimit të çdo çështjeje që është në shqyrtim e sipër nga Komiteti 
para datës në të cilën hyn në fuqi denoncimi.  

4. Pas datës në të cilën denoncimi i një Shteti Palë hyn në fuqi, Komiteti nuk fillon 
shqyrtimin e asnjë çështjeje në lidhje me atë shtet.  

 
Neni 90 

 
1. Pas pesë viteve nga hyrja në fuqi e Konventës, një kërkesë për rishikimin e 

Konventës mund të bëhet në çdo kohë nga një Shtet Anëtar, me anë të një njoftimi 
me shkrim drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Sekretari 
i Përgjithshëm ua komunikon çdo ndryshim të propozuar Shteteve Palë me një 
kërkesë që ata ta informojnë atë nëse janë dakord për një konferencë të Shteteve 
Palë, me qëllim shqyrtimin dhe votimin e propozimeve. Në rast se brenda katër 
muajsh nga data e këtij komunikimi, të paktën një e treta e Shteteve Palë është në 
favor të një konference të tillë, Sekretari i Përgjithshëm thërret konferencën nën 
kujdesin e Kombeve të Bashkuara. Çdo ndryshim i miratuar nga shumica e 
Shteteve Palë të pranishme dhe që marrin pjesë në votim, i paraqitet Asamblesë së 
Përgjithshme për miratim.  

2. Ndryshimet hyjnë në fuqi pasi janë miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e 
Kombeve të Bashkuara dhe pranuar nga shumica prej dy të tretash e Shteteve Palë, 
në pajtim me proceset e tyre kushtetuese përkatëse.  

3. Nëse ndryshimet hyjnë në fuqi, ato janë detyruese për ato Shtete Palë që i kanë 
pranuar, Shtetet e tjera Palë që u nënshtrohen dispozitave të kësaj Konvente dhe 
çdo ndryshimi të mëparshëm që ata kanë pranuar.  

 
Neni 91 

 
1. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara merr dhe qarkullon te të gjitha 

shtetet tekstin e rezervave të bëra nga shtetet në kohën e nënshkrimit, ratifikimit 
ose aderimit.  

2. Nuk lejohet një rezervë që nuk është në pajtim me fushën e veprimit dhe qëllimin 
e kësaj Konvente.  

3. Rezervat mund të tërhiqen në çdo kohë me anë të njoftimit për këtë qëllim drejtuar 
Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, i cili më pas njofton për këtë 
të gjithë shtetet. Ky njoftim hyn në fuqi datën në të cilën merret.  

 
Neni 92 

 
1. Çdo mosmarrëveshje ndërmjet dy ose më shumë Shteteve Palë në lidhje me 

interpretimin ose zbatimin e kësaj Konvente që nuk zgjidhet me bisedime, me 
kërkesë të njërës prej tyre, i paraqitet arbitrazhit. Nëse, brenda gjashtë muajve nga 
data e kërkesës për arbitrazh, Palët nuk bien dakord mbi organizimin e arbitrazhit, 
njëra prej këtyre Palëve mund t’ia referojë mosmarrëveshjen Gjykatës 
Ndërkombëtare të Drejtësisë, sipas kërkesës, në pajtim me statutin e Gjykatës.  
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2. Secili Shtet Palë, në momentin e nënshkrimit ose ratifikimit të kësaj Konvente apo 
aderimit në të, mund të deklarojë që ai nuk çmohet të ketë detyrim ligjor sipas 
paragrafit 1 të këtij neni. Shtetet e tjera Palë nuk kanë detyrim ligjor sipas këtij 
paragrafi në lidhje me një Shtet Palë që ka bërë një deklaratë të tillë.  

3. Çdo Shtet Palë që ka bërë një deklaratë në pajtim me paragrafin 2 të këtij neni, në 
çdo kohë mund ta tërheqë këtë deklaratë me anë të një njoftimi drejtuar Sekretarit 
të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara.  

 
Neni 93 

 
1. Kjo Konventë, tekstet e së cilës në gjuhën arabe, kineze, angleze, frënge, ruse dhe 

spanjolle janë njëlloj autentikë, depozitohet te Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve 
të Bashkuara.  

2. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara u transmeton kopje të vërtetuara 
të kësaj Konvente të gjitha Shteteve.  

3. Në dëshmi të kësaj, të plotfuqishmit e poshtëshënuar, duke qenë rregullisht të 
autorizuar për këtë nga Qeveritë e tyre përkatëse, kanë nënshkruar këtë Konventë.  
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3. Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar 
dhe dy Protokollet Shtesë të Saj 

 
KONVENTA E KOMBEVE TË BASHKUARA KUNDЁR KRIMIT TЁ 

ORGANIZUAR NDЁRKOMBЁTAR 
 

Neni 1 
Deklarimi i qëllimit 

 
Qëllimi i kësaj Konvente është të nxisë bashkëpunimin për të parandaluar dhe luftuar 
efektivisht krimin e organizuar ndërkombëtar. 
 

Neni 2 
Përdorimi i termave 

 
Për qëllimet e kësaj Konvente: 

(a) “Grup kriminal i organizuar” nënkupton një grup të strukturuar, i cili ka 
ekzistuar për një periudhë kohe të caktuar, i përbëre nga tre ose më shumë 
persona, të cilët veprojnë në harmoni me njëri-tjetrin, me qëllim që të kryejnë 
një ose më shumë krime ose vepra penale serioze, të përcaktuara si të tilla në 
përputhje me dispozitat e kësaj Konvente, me qellim që të sigurojnë, ne 
mënyrë direkte ose indirekte, përfitime financiare ose materiale. 

(b) “Krim serioz” nënkupton atë akt që përbën një vepër penale të ndëshkueshme 
me një dënim maksimal të heqjes së lirisë prej të paktën katër vjetësh ose me 
një dënim më të rëndë. 

(c) “Grup i strukturuar” nënkupton një grup që nuk është formuar në mënyrë të 
rastësishme për kryerjen e menjëhershme të një vepre penale dhe që nuk 
nevojitet të ketë të përcaktuar rolet e anëtarëve të tij, vazhdimësinë e 
anëtarësimit në të ose të ketë një strukturë të zhvilluar 

(d) “Pasuri” nënkupton pasuritë e çdo lloji, fizike ose jo fizike, të luajtshme ose 
të paluajtshme, reale ose joreale, dhe dokumentet ose instrumentet ligjore, të 
cilat vërtetojnë një titull ose interes tek këto pasuri. 

(e) “Te ardhura nga krimi” nënkupton çdo pasuri që rrjedh ose që është fituar, 
direkt ose indirekt, nëpërmjet kryerjes së një vepre penale 

(f) “Bllokim” ose “konfiskim” nënkupton ndalimin e përkohshëm të transferimit, 
shkëmbimit, rregullimit ose zhvendosjes së pasurisë, ose marrjen 
përkohësisht në ruajtje ose kontrollimin e pasurisë në bazë të një urdhri të 
lëshuar nga gjykata ose ndonjë autoritet tjetër kompetent 

(g) “Konfiskim”, i cili përfshin në raste të veçanta gjobën, nënkupton privimin e 
përhershëm nga pronësia me anë të një urdhri gjykate ose të ndonjë autoriteti 
tjetër kompetent. 

(h) “Vepër penale bazë” nënkupton çdo vepër penale, si rezultat i së cilës të 
ardhurat janë nxjerre me qellim që të bëhën subjekt i një vepre penale në 
mënyrën e përshkruar në nenin 6 të kësaj Konvente 
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(i) “Shpërndarje e kontrolluar” nënkupton teknikën që lejon kalimin e 
ngarkesave të paligjshme ose të dyshimta, përmes ose në territorin e një ose 
më shumë Shteteve, me dijeninë dhe nën mbikëqyrjen e autoriteteve të tyre 
kompetente, me qëllim që të hetohet një vepër penale dhe të identifikohen 
personat e përfshirë në kryerjen e veprës penale. 

(j) “Organizatë rajonale e integrimit ekonomik” nënkupton një organizatë të 
krijuar nga shtetet sovrane të një rajoni të caktuar, tek e cila Shtetet Anëtare 
kanë transferuar kompetenca në lidhje me çështjet që rregullohen nga kjo 
Konventë dhe që është e autorizuar në mënyrën e duhur në përputhje me 
procedurat e saj të brendshme që të nënshkruajë, ratifikojë, pranojë, miratojë, 
ose aderojë në të; referimet tek "Shtetet Palë", në bazë të kësaj Konvente, do 
të aplikohen ndaj këtyre organizatave brenda kufijve të kompetencës së tyre. 

 
Neni 3  

Fusha e aplikimit 
 
1. Përveç rasteve që parashikohen ndryshe në tekst, kjo Konventë do të aplikohet në 

lidhje me parandalimin, hetimin dhe ndjekjen penale të: 
(a) veprave penale të parashikuara në nenet 5, 6, 8 dhe 23 të kësaj Konvente; dhe 
(b) krimet serioze të përcaktuara në nenin 2 të kësaj Konvente 

2. Për qëllimet e paragrafit 1 të këtij neni, një vepër penale ka një natyrë 
ndërkombëtare në qoftë se: 
(a) kryhet në më shumë se një Shtet; 
(b) kryhet në një Shtet, por pjesa thelbësore e përgatitjes, planit, drejtimit ose 

kontrollit kryhet në një Shtet tjetër; 
(c) kryhet në një Shtet, por në të është përfshirë një grup kriminal i organizuar, i 

cili angazhohet në aktivitete kriminale në më shumë se një Shtet; ose 
(d) kryhet në një Shtet, por efektet thelbësore i ka në një Shtet tjetër. 

 
Neni 4 

Mbrojtja e sovranitetit 
 
1. Shtetet Palë do të zbatojnë detyrimet e tyre që rrjedhin nga kjo Konventë në pajtim 

me parimet e barazisë së sovranitetit dhe integritetit territorial të Shteteve dhe të 
mosndërhyrjes në punët e brendshme të Shteteve të tjera. 

2. Asgjë në këtë Konventë nuk i jep të drejtën një Shteti Palë që të ushtrojë 
juridiksionin e tij në territorin e një Shteti tjetër dhe të kryejë funksione që janë e 
drejtë ekskluzive e autoriteteve të Shtetit tjetër sipas ligjit të tij të brendshëm. 

 
Neni 5 

Penalizmi i pjesëmarrjes në një grup kriminal të organizuar 
 
1. Çdo Shtet Palë duhet të adaptojë masa të tilla ligjore dhe masa të tjera që mund të 

konsiderohen të nevojshme për të cilësuar si vepra penale, në rastet kur kryhen 
qëllimisht: 
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(a) secilin ose të dy prej rasteve të mëposhtme si vepra penale të dallueshme nga 
ato që përfshijnë tentativën ose kryerjen e aktivitetit kriminal: 
(i) marrëveshjen me një ose disa persona të tjerë për të kryer një krim 

serioz për një qëllim që lidhet direkt ose jodirekt me marrjen e 
përfitimeve financiare ose materiale dhe, nëse kërkohet nga 
legjislacioni i brendshëm, që përfshin një veprim të ndërmarrë nga një 
prej pjesëmarrësve në zbatim të marrëveshjes, ose që përfshin një grup 
të organizuar kriminal; 

(ii) veprimin e një personi, i cili, duke njohur qëllimin dhe aktivitetin e 
përgjithshëm kriminal të një grupi të organizuar kriminal ose synimin e 
tij për te kryer krimet në fjalë, merr pjesë aktivisht në: 
a) veprimtaritë kriminale të grupit të organizuar kriminal; 
b) Veprimtaritë e tjera kriminale të grupit të organizuar kriminal, 

duke ditur se pjesëmarrja e tij/saj do të kontribuojë në arritjen e 
qëllimit kriminal të përshkruar më lartë; 

c) organizimin, drejtimin, dhënien e ndihmës, përkrahjen, lehtësimin 
ose dhënien e këshillave për kryerjen e një krimi serioz që 
përfshin një grup kriminal të organizuar. 

2. Dijenia, synimi, qëllimi, plani ose marrëveshja, të cilat përmenden në paragrafin 1 
të këtij neni, mund të nxirren nga rrethanat faktike objektive. 

3. Shtetet Palë, ligji i brendshëm i të cilëve kërkon përfshirjen e një grupi kriminal të 
organizuar për qëllimet e veprave penale të cilësuara si të tilla, në përputhje me 
paragrafin 1 (a) (i) të këtij neni, do të sigurojë që legjislacioni i tyre i brendshëm të 
mbulojë të gjitha krimet serioze që përfshijnë grupet e organizuara kriminale. Këto 
Shtete Palë dhe Shtetet Palë, legjislacioni i brendshëm i të cilave kërkon që një 
veprim në zbatim të një marrëveshjeje për qëllimet e veprës penale të përcaktuar 
në përputhje me paragrafin 1 (a) (i) te këtij neni, do të informojnë për këtë 
Sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara në kohën e nënshkrimit ose të 
depozitimit të instrumentit të tyre të ratifikimit, pranimit, miratimit ose aderimit në 
këtë Konvente. 

 
Neni 6 

Penalizmi i pastrimit të të ardhurave nga krimi 
 
1. Secili Shtet Palë, në përputhje me parimet bazë të legjislacionit të tij të brendshëm, 

duhet të adaptojë masa te tilla legjislative qe mund te jene te nevojshme për te 
cilësuar si vepra penale, kur kryhen ne mënyrë te qëllimshme: 
(a)  

(i) shkëmbimin ose transferimin e pasurisë, duke ditur që një pasuri e tillë 
është e ardhur nga krimi, me qëllim që të fshihet ose mbulohet origjina 
e paligjshme e saj ose dhënien e ndihmës ndaj një personi, i cili është 
përfshirë në kryerjen e veprës penale bazë për t'iu shmangur pasojave 
ligjore të veprimit të tij/saj; 

(ii) fshehjen ose mbulimin e natyrës së vërtetë, burimit, vendndodhjes, 
disponimit, zhvendosjes, pronësisë ose të drejtave në lidhje me 
pronësinë, duke ditur që një pasuri e tillë është e ardhur nga krimi; 
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(b) duke iu nënshtruar koncepteve bazë të sistemit të tij ligjor: 
(i) fitimin, posedimin ose përdorimin e pasurisë, duke ditur se në kohën e 

marrjes në dorëzim që një pasuri e tille është e ardhur nga krimi; 
(ii) pjesëmarrjen, shoqërimin ose kompletimin për të kryer, tentativat për 

të kryer dhe dhënien e ndihmës, përkrahjen, lehtësimin dhe dhënien e 
këshillave për kryerjen e çdonjërës prej veprave penale të cilësuara si 
të tilla në përputhje me këtë nen. 

2. Për qëllimet e zbatimit ose aplikimit të paragrafit 1. të këtij neni: 
(a) secili Shtet Palë duhet të përpiqet të aplikojë paragrafin 1. të këtij neni në 

shtrirjen më të gjerë të veprave penale bazë; 
(b) secili Shtet Palë duhet të përfshijë si vepra penale bazë të gjitha krimet 

serioze të cilësuara si të tilla në përputhje me nenet 5, 8 dhe 23 të kësaj 
Konvente; Në rastet kur Shtetet Palë, legjislacioni i të cilave përcakton një 
listë të veprave penale specifike predikate, ato duhet të përfshijnë minimalisht 
në këtë liste një numër të plotë të veprave penale që lidhen me grupet e 
organizuara kriminale. 

(c) për qëllimet e nënparagrafit (b), veprat penale bazë përfshijnë veprat penale të 
kryera si brenda dhe jashtë juridiksionit të Shtetit Palë në fjalë; Megjithatë, 
veprat penale të kryera jashtë juridiksionit të një Shteti Palë do të përbejnë 
vepra penale bazë vetëm në rastet kur veprimi përkatës është një vepër penale 
në bazë të ligjit të brendshëm të Shtetit ku është kryer dhe do të ishte një 
vepër penale në bazë të legjislacionit të brendshëm të Shtetit Palë që zbaton 
ose aplikon këtë nen, në qoftë se vepra penale do të ishte kryer në këtë Shtet. 

(d) secili Shtet Palë do t'i dorëzojë Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të 
Bashkuara kopjet e ligjeve të tij të brendshme, që lidhen me zbatimin e këtij 
neni, ndryshimet vijuese të këtyre ligjeve ose një përmbledhje e tyre; 

(e) në qoftë se e kërkojnë parimet themelore të legjislacionit të brendshëm të 
Shtetit Palë, mund të parashikohet që veprat penale të përmendura në 
paragrafin 1 të këtij neni të mos aplikohen ndaj personave që kanë kryer 
veprën penale bazë; 

(f) dijenia, qëllimi ose synimi, të kërkuara si elemente të një vepre penale, të 
parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni, mund të nxirren nga rrethanat 
objektive faktike. 

 
Neni 7 

Masat për te luftuar pastrimin e parave 
 
1. Secili Shtet Palë: 

(a) duhet të krijojë një regjim të brendshëm të gjithanshëm, rregullator dhe 
mbikëqyrës për bankat dhe institucionet financiare jobankare, brenda 
kompetencës së tij, me qëllim që të pengojë dhe zbulojë të gjitha format e 
pastrimit të parave, regjim i cili duhet t'i vërë theksin kërkesave për 
identifikimin e klientit, ruajtjen e dokumenteve dhe raportimin e 
transaksioneve të dyshimta; 

(b) pa cenuar dispozitat e neneve 18 dhe 27 të kësaj Konvente, duhet të sigurojë 
që autoritetet administrative, rregullatorë të zbatimit të ligjit dhe autoritetet 
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tjera që i janë kushtuar luftës kundër pastrimit të parave (duke përfshirë 
autoritetet gjyqësore, kur kjo parashikohet nga legjislacioni i brendshëm), të 
kenë aftësinë për të bashkëpunuar dhe shkëmbyer informacion në nivel 
kombëtar dhe ndërkombëtar, brenda kushteve të parashikuara nga 
legjislacioni i tij i brendshëm. për këtë qëllim, Shtetet Palë duhet të marrin 
parasysh krijimin e një njësie zbulimi në fushën e financave që do të shërbejë 
si një qendër kombëtare për mbledhjen, analizimin dhe shpërndarjen e 
informacionit që lidhet me pastrimin e mundshëm të parave. 

2. Shtetet Palë duhet të marrin parasysh zbatimin e masave të përshtatshme për 
zbulimin dhe mbikëqyrjen e lëvizjes së parave dhe të instrumenteve të 
shkëmbyeshme përkatëse nëpër kufijtë e tyre, që janë subjekt i ruajtjes, për të 
siguruar përdorimin e duhur të informacionit dhe pa penguar në asnjë mënyrë 
lëvizjen e kapitalit të ligjshëm. Këto masa mund të përfshijnë kërkesën që 
individët dhe aktivitetet e biznesit të raportojnë transferimet ndërkufitare të sasive 
të mëdha të parave dhe të instrumenteve të shkëmbyeshme përkatëse. 

3. Shteteve Palë u bëhet thirrje, gjatë krijimit të një regjimi rregullator dhe 
mbikëqyrës, në bazë të kushteve të këtij neni, dhe pa cenuar nenet tjera të kësaj 
Konvente, që të orientohen tek iniciativat përkatëse rajonale, ndër rajonale dhe 
organizatat shumëpalëshe që luftojnë kundër pastrimit të parave. 

4. Shtetet Palë duhet të përpiqen që të zhvillojnë e nxisin bashkëpunimin global, 
rajonal, nënrajonal dhe dypalësh, ndërmjet autoriteteve rregullatorë financiarë, 
gjyqësorë dhe të zbatimit të ligjeve, me qëllim që të luftohet pastrimi i parave. 

 
Neni 8 

Penalizmi i korrupsionit 
 
1. Secili Shtet Palë duhet të adaptojë masa të tilla legjislative dhe masa të tjera që 

mund të jenë të nevojshme për të cilësuar si vepër penale, në rastet kur kryhet në 
mënyrë të qëllimshme: 
(a) premtimin, propozimin ose dhënien ndaj një zyrtari publik, direkt ose 

jodirekt, të një përfitimi të padrejtë, për vetë zyrtarin/zyrtaren, një person ose 
dikë tjetër, me qëllim që zyrtari të veprojë ose të mos veprojë gjatë ushtrimit 
të detyrave zyrtare të tij/saj. 

(b) kërkesën ose pranimin nga një zyrtar publik, direkt ose jodirekt, të një 
përfitimi të padrejtë, për atë vetë ose për një person apo dikë tjetër, me qellim 
që zyrtari të veprojë ose të mos veprojë gjatë ushtrimit të detyrave zyrtare të 
tij/saj. 

2. Secili Shtet Palë duhet të marrë parasysh adaptimin e masave të tilla legjislative 
dhe të masave të tjera që mund të jenë të nevojshme për të cilësuar si vepër penale 
veprimet e përmendura në paragrafin 1. të këtij neni që përfshin një zyrtar të huaj 
ose nëpunës civil ndërkombëtar. Gjithashtu, secili Shtet Palë duhet të marrë 
parasysh cilësimin si vepër kriminale të formave të tjera të korrupsionit. 

3. Gjithashtu, secili Shtet Palë, duhet të adaptojë masa të tilla që mund të jenë të 
nevojshme për të cilësuar si vepër penale, pjesëmarrjen si bashkëpunëtor në një 
vepër penale të cilësuar në përputhje me këtë nen. 
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4. Për qëllimet e paragrafit 1. të këtij neni dhe të nenit 9, "zyrtar publik" nënkupton 
një zyrtar publik ose një person i cili kryen një shërbim publik në mënyrën e 
parashikuar nga legjislacioni i brendshëm dhe në mënyrën që aplikohet nga 
legjislacioni penal i Shtetit Palë, në të cilin personi në fjalë kryen atë funksion. 

 
Neni 9 

Masat kundër korrupsionit 
 
1. Përveç masave të parashikuara në nenin 8 të kësaj Konvente, secili Shtet Palë 

duhet të adaptojë, në masën e duhur dhe në pajtim me sistemin e tij ligjor, masa 
legjislative, administrative ose masa të tjera efektive për të forcuar integritetin dhe 
për të parandaluar, zbuluar dhe ndëshkuar korrupsionin e zyrtarëve publikë.  

2. Secili Shtet Palë duhet të marrë masa për të siguruar veprimtarinë efektive të 
autoriteteve të tij në parandalimin, zbulimin dhe ndëshkimin e korrupsionit teë 
zyrtarëve publikë, duke përfshirë dhënien e pavarësisë së duhur këtyre 
autoriteteve, me qëllim ndalimin e përpjekjeve për të influencuar në mënyrë të 
padrejtë në aktivitetin e tyre. 

 
Neni 10 

Përgjegjësia e personave juridikë 
 
1. Secili Shtet Palë duhet të adaptojë masat e nevojshme, që janë në pajtim me 

parimet e tij ligjore, për të përcaktuar përgjegjësinë e personave juridikë që marrin 
pjesë në krime serioze që përfshijnë një grup të organizuar kriminal dhe për veprat 
penale të cilësuara si të tilla, në përputhje me nenet 5, 6, 8 dhe 23 të kësaj 
Konvente. 

2. Duke iu nënshtruar parimeve ligjore të Shtetit Palë, përgjegjësia e personave 
juridikë mund të jetë penale, civile ose administrative. 

3. Një përgjegjësi e tillë nuk duhet të cenojë përgjegjësinë penale të personave fizikë 
që kanë kryer vepra penale. 

4. Secili Shtet Palë duhet te siguroje, veçanërisht, qe personat juridike qe 
konsiderohen përgjegjës ne përputhje me këtë nen t'i nënshtrohen sanksioneve 
efektive, proporcionale, bindëse penale ose jo penale, duke përfshirë sanksionet 
financiare. 

 
Neni 11 

Gjykimi dhe sanksionet 
 
1. Secili Shtet Palë duhet t'ia nënshtrojë sanksioneve veprën penale të cilësuar në 

përputhje me nenet 5, 6, 8 dhe 23 të kësaj Konvente, duke marrë parasysh shkallën 
e veprës penale. 

2. Secili Shtet Palë duhet të përpiqet të sigurojë që çdo pushtet ligjor që ai ka nëe 
bazë të legjislacionit të brendshëm, që lidhet me ndjekjen penale të personave që 
kryejnë veprat penale që mbulohen nga kjo Konventë, të ushtrohet për të rritur në 
maksimum efektivitetin e masave për zbatimin e ligjit në lidhje me këto vepra 



Lista II - Lista e instrumenteve shtesë ndërkombëtare evropiane lidhur me të drejtat e njeriut 

 188 

penale dhe duke pasur parasysh nevojën për te penguar kryerjen e veprave të tilla 
penale. 

3. Në rastin e veprave penale te cilësuara si të tilla, në përputhje me nenet 5, 6, 8 dhe 
23 të kësaj Konvente, secili Shtet Palë duhet të ndërmarrë masat e nevojshme, në 
përputhje me legjislacionin e tij të brendshëm dhe duke pasur parasysh të drejtën e 
mbrojtjes, për të siguruar që kushtet e vendosura në lidhje me vendimet mbi 
lirimin e personit në pritje të gjykimit ose apelit të marrin parasysh nevojën për të 
garantuar praninë e të pandehurit në procedurat penale vijuese. 

4. Secili Shtet Palë duhet të sigurojë që gjykatat ose autoritetet tjera kompetente të 
kenë parasysh seriozitetin e veprave penale, që mbulohen nga kjo Konventë, në 
rastin kur shqyrtojnë mundësinë e lirimit para kohe ose me kusht të personave të 
dënuar për këto vepra penale. 

5. Nëse është e nevojshme, secili Shtet Palë duhet të përcaktojë, në bazë të 
legjislacionit të tij të brendshëm, një rregullore për periudhën e kufizimeve në të 
cilën mund të fillojë ndjekjen për një vepër penale që mbulohet nga kjo Konventë 
dhe një periudhë më të gjatë nëse personi, që pretendohet se ka kryer veprën 
penale, i është shmangur organeve të drejtësisë. 

6. Asgjë që përfshihet në këtë Konventë nuk do të prekë parimin se përshkrimi i 
veprave penale të cilësuara në këtë Konventë dhe i mbrojtjeve ligjore të 
aplikueshme ose parimeve të tjera ligjore që kontrollojnë ligjshmërinë e aktit, i 
takon se legjislacionit të brendshëm të një Shteti Palë dhe se këto vepra penale 
duhet të ndiqen penalisht dhe të ndëshkohen në përputhje me atë ligj. 

 
Neni 12 

Konfiskimi dhe marrja e sendeve 
 
1. Shtetet Palë duhet të adaptojnë, në shkallën më të madhe të mundshme dhe brenda 

sistemeve të tyre ligjorë, masa të tilla që mund të jene të nevojshme për të 
mundësuar konfiskimin e: 
(a) te ardhurave nga krimi, që rrjedhin nga veprat penale që mbulohen nga kjo 

Konventë ose pasurisë, vlera e së cilës i korrespondon asaj të të ardhurave 
nga krimi; 

(b) pasurisë, pajisjeve ose mjeteve të përdorura ose të destinuara për t'u përdorur 
në veprat penale që mbulohen nga kjo Konventë. 

2. Shtetet Palë duhet të adaptojnë masa të tilla që mund të jenë të nevojshme për të 
mundësuar identifikimin, zbulimin, bllokimin ose marrjen e çdo sendi që 
përmendet në paragrafin 1, me qëllim konfiskimin e mundshëm. 

3. Në qoftë se të ardhurat nga krimi janë transformuar ose konvertuar pjesërisht ose 
plotësisht në pasuri tjetër, kjo pasuri duhet t'i nënshtrohet masave të përmendura 
në këtë nen në vend të të ardhurave nga krimi. 

4. Në qoftë se të ardhurat nga krimi janë përzier me pasuri të fituara nga burime të 
ligjshme, një pasuri e tillë duhet t’i nënshtrohet konfiskimit deri në masën e vlerës 
së të ardhurave nga krimi që janë përzier. 

5. Mjetet monetare ose përfitimet tjera, që rrjedhin nga të ardhurat nga krimi, nga 
pasuria në të cilën janë transformuar të ardhurat nga krimi ose konvertuar ose nga 
pasuria me të cilën janë bashkuar këto të ardhura, duhet t’u nënshtrohet, 
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gjithashtu, masave te përmendura në këtë nen, në të njëjtën mënyrë dhe në të 
njëjtën masë si të ardhurat nga krimi. 

6. Për qëllimet e këtij neni dhe të nenit 13, secili Shtet Palë duhet t’u japë pushtetin 
gjykatave të tij ose autoriteteve të tjera kompetente, që të urdhërojnë bankat që t'u 
vërë në dispozicion ose t’u marrin dokumentet financiare ose tregtare. Shtetet Palë 
nuk duhet të refuzojnë për të vepruar, në bazë të dispozitave të këtij paragrafi me 
arsyetimin e ruajtjes së sekretit bankar.  

7. Shtetet Palë duhet të vlerësojnë mundësinë që të kërkojnë që autori i veprës penale 
të demonstrojë origjinën e ligjshme të të ardhurave nga krimi në fjalë ose të 
pasurisë tjetër që i nënshtrohet konfiskimit, në atë shkallë që kërkesa është në 
përputhje me parimet e legjislacionit të tyre të brendshëm dhe me natyrën e 
procedurave gjyqësore dhe procedurave të tjera. 

8. Dispozitat e këtij neni nuk do të interpretohen në mënyrë të tille që të cenojnë të 
drejtat e palëve të treta në mirëbesim. 

9. Asgjë që përfshihet në këtë nen nuk do të prekë parimin që masat, të cilave ai u 
referohet, do të përcaktohen dhe zbatohen në përputhje me dispozitat e 
legjislacionit të brendshëm të një Shteti Palë dhe t’u nënshtrohen këtyre 
dispozitave. 

 
Neni 13 

Bashkëpunimi ndërkombëtar në lidhje me konfiskimin 
 
1. Një Shtet Palë që ka marrë një kërkesë nga një Shtet tjetër Palë, i cili ka 

juridiksion mbi një vepër penale të parashikuar nga kjo Konventë për konfiskimin 
e të ardhurave nga krimi, pasurisë, pajisjeve ose mjeteve të tjera të përcaktuara në 
paragrafin 1 të nenit 12 të kësaj Konvente, të kryera në territorin e tij, duhet që në 
shkallën më të madhe të mundshme: 
(a) t'ua parashtrojë kërkesën autoriteteve kompetente, me qellim marrjen e një 

urdhri për konfiskim dhe, në qoftë se jepet një urdhër i tillë, ta zbatoje atë; ose 
(b) t'u dorëzojë autoriteteve të tij kompetente një urdhër konfiskimi të lëshuar nga 

një gjykatë në territorin e Shtetit Palë kërkues, në përputhje me nenin 12 
paragrafi 1 të kësaj Konvente, me qellim që ta zbatojnë atë në masën e 
kërkuar, për aq sa ka të bëjë me të ardhurat nga krimi, pasuritë, pajisjet ose 
mjetet tjera që përmenden në nenin 12 paragrafi 1, që ndodhen në territorin e 
Shtetit Palë të kërkuar. 

2. Në zbatim të një kërkesë të bërë nga një Shtet tjetër Palë, i cili ka juridiksion mbi 
një vepër penale që mbulohet nga kjo Konventë, Shteti Palë i kërkuar duhet të 
marrë masat për të identifikuar, zbuluar dhe bllokuar ose konfiskuar të ardhurat 
nga krimi, pasuritë, pajisjet ose mjetet tjera të përmendura në nenin 12 paragrafi 1 
të kësaj Konvente për qëllimet e një konfiskimi të mundshëm, që do të urdhërohet 
nga Shteti Palë kërkues ose, në zbatim të një kërkese në bazë të paragrafit 1 të 
këtij neni nga Shteti Palë i kërkuar. 

3. Dispozitat e nenit 18 të kësaj Konvente janë të aplikueshme mutatis mutandis ndaj 
këtij neni. Përveç informacionit të specifikuar në nenin 18 paragrafi 15, kërkesat e 
bëra në zbatim të këtij neni duhet të përmbajnë: 
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(a) në rastin e një kërkese që lidhet me paragrafin 1 (b) të këtij neni, një 
përshkrim të pasurisë që do të konfiskohet dhe një deklarim të fakteve në të 
cilat mbështetet Shteti Palë kërkues, që janë të mjaftueshme për t'i mundësuar 
Shtetit Palë të kërkuar që të zbatojë urdhrin në bazë të legjislacionit të tij të 
brendshëm; 

(b) në rastin e një kërkese që lidhet me paragrafin 1 (b) të këtij neni, një kopje 
ligjërisht të pranueshme të një urdhri konfiskimi, në bazë të të cilit është 
bazuar kërkesa e lëshuar nga Shteti Palë kërkues, një deklarim të fakteve dhe 
një informacion mbi masën në të cilën kërkohet ekzekutimi i urdhrit; 

(c) në rastin e një kërkesë që lidhet me paragrafin 2 të këtij neni, një deklarim të 
fakteve në të cilat mbështetet Shteti Palë kërkues dhe një përshkrim të 
veprimeve të kërkuara. 

4. Vendimet ose veprimet e parashikuara në paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni duhet të 
merren nga Shteti Palë i kërkuar në përputhje me të, dhe duke iu nënshtruar 
dispozitave të legjislacionit të tij të brendshëm, rregullave të tij procedurale ose 
ndonjë traktati, marrëveshjeje ose ujdie, dypalëshe ose shumëpalëshe, ndaj të 
cilave ai ka detyrime në lidhje me Shtetin Palë kërkues. 

5. Secili Shtet Palë duhet t'i dorëzojë Sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të 
Bashkuara kopje të ligjeve dhe akteve nënligjore, që lidhen me zbatimin e këtij 
neni, si dhe të çdo ndryshimi të mëvonshëm të këtyre ligjeve e akteve nënligjore 
ose një përshkrim të tyre. 

6. Në qofte se një Shtet Palë vendos që të kushtëzojë marrjen e masave që 
përmenden në paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni me ekzistencën e një traktati 
përkatës, ai Shtet Palë duhet ta konsideroje këtë Konventë si traktatin bazë të 
nevojshëm dhe të mjaftueshëm. 

7. Bashkëpunimi në bazë të këtij neni mund të refuzohet nga një Shtet Palë, në qoftë 
se vepra penale me të cilën lidhet kërkesa nuk është një vepër penale që mbulohet 
nga kjo Konventë. 

8. Dispozitat e këtij neni nuk do të interpretohen për të cenuar të drejtat e palëve të 
treta ne mirëbesim. 

9. Shtetet Palë duhet të marrin në konsideratë përfundimin e traktateve, 
marrëveshjeve ose ujdive, dypalëshe ose shumëpalëshe, për të rritur efektivitetin e 
bashkëpunimit ndërkombëtar të ndërmarrë në zbatim të këtij neni. 

 
Neni 14 

Disponimi i të ardhurave nga krimi ose i pasurisë së konfiskuar 
 
1. Të ardhurat e krimit ose pasuria e konfiskuar nga një Shtet Palë, në zbatim të nenit 

12 ose të nenit 13, paragrafi 1 i kësaj Konvente, do të disponohen nga ai Shtet 
Palë, në përputhje me legjislacionin dhe procedurat e tij të brendshme 
administrative. 

2. Shtetet Palë, kur veprojnë në bazë të kërkesës së bërë nga një Shtet tjetër Palë, në 
përputhje me nenin 13 të kësaj Konvente, duhet t'i japin prioritet në atë shkallë që 
lejohet nga legjislacioni i brendshëm dhe nëse kërkohet një gjë e tillë, mundësisë 
së kthimit tek Shteti Palë kërkues të të ardhurave nga krimi ose pasurisë së 
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konfiskuar, në mënyrë që ai të kompensojë viktimat e krimit ose t'ua kthejë këto të 
ardhura nga krimi, ose pasuri, pronarëve të ligjshëm. 

3. Një Shtet Palë, kur vepron në bazë të kërkesës së bërë nga një Shtetit tjetër Palë, 
në përputhje me nenet 12, dhe 13 të kësaj Konvente, mund të marrë parasysh 
veçanërisht lidhjen e marrëveshjeve ose të ujdive në lidhje me: 
(a) dhënien e kontributit të vlerës së të ardhurave nga krimi, pasurive ose fondeve 

që rrjedhin nga shitja e këtyre të ardhurave nga krimi, pasurive ose një pjese 
prej tyre në llogarinë që është caktuar në përputhje me nenin 30, paragrafi 2 
(c), të kësaj Konvente dhe ndaj strukturave ndërqeveritare të specializuara në 
luftën kundër krimit të organizuar; 

(b) ndarjen me Shtetet tjera Palë, mbi baza të rregullta ose rast pas rasti, të të 
ardhurave nga krimi, pasurive ose fondeve që rrjedhin nga shitja e këtyre të 
ardhurave nga krimi ose pasurive në përputhje me legjislacionin ose 
procedurat e tij administrative të brendshme. 

 
Neni 15 

Juridiksioni 
 

1. Secili Shtet Palë, duhet të adaptojë masa të tilla që mund të jenë të nevojshme për 
të vendosur juridiksionin e tij mbi veprat penale, të përcaktuara në përputhje me 
nenet 5, 6, 8 dhe 23 të kësaj Konvente kur: 
(a) vepra penale është kryer në territorin e atij Shteti Palë; ose 
(b) vepra penale është kryer në bordin e një anije që mban flamurin këtij Shteti 

Palë ose në një avion që është regjistruar në bazë të ligjeve të këtij Shteti Palë 
në kohën e kryerjes së veprës penale. 

2. Duke qenë subjekt i nenit 4 të kësaj Konvente, një Shtet Palë, mund të vendosë 
juridiksionin e tij mbi secilën prej veprave të mësipërme kur: 
(a) vepra penale është kryer kundër një shtetasi të atij Shteti Palë; 
(b) vepra penale është kryer nga një shtetas i atij Shteti Palë ose një person pa 

shtetësi, i cili e ka rezidencën në territorin e tij; ose 
(c) vepra penale është: 

(i) një nga veprat penale, të përcaktuara në përputhje me nenin 5, 
paragrafi 1, të kësaj Konvente dhe është kryer jashtë territorit të tij, me 
qëllim që të kryhet një krim serioz brenda territorit të tij; 

(ii) Një prej veprave penale të cilësuara në përputhje me nenin 6 paragrafi 
1 (b) (ii) të kësaj Konvente dhe është kryer jashtë territorit të tij, me 
qëllim që të kryhet një vepër penale brenda territorit të tij, e cilësuar në 
përputhje me nenin 6 paragrafi 1(a) (i) ose (ii) ose (b) (i) të kësaj 
Konvente.  

3. Për qëllimet e nenit 16 paragrafi 10 të kësaj Konvente, secili Shtet Palë, duhet të 
adaptoje masa të tilla që mund të jene të nevojshme për të vendosur juridiksionin e 
tij mbi veprat penale që mbulohen nga kjo Konvente, kur autori i dyshuar i veprës 
penale ndodhet në territorin e tij dhe nuk e ekstradon atë vetëm për shkak se ai/ajo 
është shtetas i tij. 

4. Secili Shtet Palë, mund të adaptoje, gjithashtu, masat që mund të jene të 
nevojshme për të vendosur juridiksionin e tij mbi veprat penale që mbulohen nga 
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kjo Konvente kur autori i dyshuar i veprës penale ndodhet në territorin e tij dhe 
nuk e ekstradon atë.  

5. në qoftë se Shteti Palë, gjate ushtrimit të juridiksionit të tij në bazë të paragrafit 1 
ose 2 të këtij neni, është njoftuar ose ka marre dijeni se një ose me shume Shtete 
Palë, janë duke kryer një hetim ndjekje penale ose procedura gjyqësore që lidhen 
me të njëjtën vepër, autoritetet kompetente të këtyre Shteteve Palë, duhet të 
konsultohen me njeri-tjetrin, me qëllim që të koordinojnë veprimet e tyre.  

6. Pa cenuar normat e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare, kjo Konventë nuk 
përjashton ushtrimin e çfarëdo juridiksioni penal të vendosur nga një Shtet Palë në 
pajtim me legjislacionin e tij të brendshëm.  

 
Neni 16 

Ekstradimi 
 

1. Ky nen do të aplikohet ndaj veprave penale që mbulohen nga kjo Konvente ose në 
rastet kur një vepër penale që përmendet në nenin 3 paragrafi 1 (a) ose (b) përfshin 
një grup kriminal të organizuar dhe personi, i cili është subjekt i kërkesës për 
ekstradim, ndodhet në Shtetin Palë të kërkuar, me kusht që vepra penale për të 
cilën kërkohet ekstradimi të jetë e ndëshkueshme në bazë të legjislacionit të 
brendshëm të Shtetit Palë kërkues dhe të Shtetit Palë të kërkuar.  

2. në qoftë se kërkesa për ekstradim përfshin një numër kërkesash të veçanta për 
krime serioze, disa prej të cilave nuk mbulohen nga ky nen, Shteti Palë i kërkuar, 
mund të aplikojë këtë nen, në lidhje me këto të fundit.  

3. Secila prej veprave penale ndaj të cilave aplikohet ky nen do të konsiderohet për 
t'u përfshirë në çdo traktat mbi ekstradimin që ekziston ndërmjet Shteteve Palë, si 
një vepër penale e ekstradueshme. Shtetet Palë, marrin përsipër që të përfshijnë 
këto vepra penale si dhe vepra të ekstradueshme në çdo traktat mbi ekstradimin që 
lidhin ndërmjet tyre.  

4. në qoftë se një Shtet Palë që e kushtëzon ekstradimin me ekzistencën e një traktati, 
merr një kërkesë për ekstradim nga një Shtet tjetër Palë, me të cilin nuk ka lidhur 
ndonjë traktat mbi ekstradimin, ai mund ta konsideroje këtë Konventë si bazën 
ligjore për ekstradimin në lidhje me çdo vepër penale ndaj të cilës aplikohet ky 
nen.  

5. Shtetet Palë që e kushtëzojnë ekstradimin me ekzistencën e një traktati duhet që: 
(a) të informojnë Sekretarin e Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara në kohen e 

depozitimit të instrumentit të tyre të ratifikimit, pranimit, miratimit ose 
aderimit ne këtë Konventë, nëse ata do ta konsiderojnë këtë Konventë si 
bazën ligjore të bashkëpunimit në lidhje me ekstradimin me Shtetet tjera Palë 
në te; dhe 

(b) në qoftë se nuk e konsiderojnë këtë Konventë si bazën ligjore për 
bashkëpunim në fushën e ekstradimit, duhet të përpiqen, aty ku është e 
mundur, që të lidhin traktate mbi ekstradimin me Shtetet e tjera Palë të kësaj 
Konvente, me qëllim që të zbatohet ky nen.  

6. Shtetet Palë, që nuk e kushtëzojnë ekstradimin me ekzistencën e një traktati, duhet 
të njohin veprat penale ndaj të cilave aplikohet ky nen si vepra penale të 
ekstradueshme ndërmjet tyre.  
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7. Ekstradimi duhet t'i nënshtrohet kushteve të parashikuara nga legjislacioni i 
brendshëm i Shtetit Palë të kërkuar ose traktateve që aplikohen ndaj ekstradimit, 
përfshirë, ndër të tjera, kushtet në lidhje me dënimin minimal të kërkuar për 
ekstradim dhe arsyet në bazë të të cilave Shteti Palë, i kërkuar mund të refuzojë 
ekstradimin.  

8. Shtetet Palë, mbështetur në legjislacionin e tyre të brendshëm, duhet të përpiqen 
që të lehtësojnë procedurat e ekstradimit dhe të thjeshtojnë kërkesat për marrjen e 
provave që lidhen me veprat penale ndaj të cilave aplikohet ky nen.  

9. Shteti Palë, i kërkuar, mbështetur në dispozitat e legjislacionit të tij të brendshëm 
dhe të traktateve që ka lidhur, nëse e gjykon se rrethanat e justifikojnë dhe janë 
urgjente dhe me kërkesën e Shtetit Palë të kërkuar, mund ta marrë në arrest një 
person që ndodhet në territorin e tij, për të cilin kërkohet ekstradimi, ose të marrë 
masa të tjera për të siguruar praninë e këtij personi në procedurat e ekstradimit.  

10. Një Shtet Palë, në territorin e të cilit është gjetur personi i akuzuar, nëse nuk e 
ekstradon këtë person në lidhje me një vepër penale ndaj të cilës aplikohet ky nen, 
në një Shtet Palë që kërkon ekstradimin, vetëm sepse ai/ajo është shtetas i tij, është 
i detyruar t'ia paraqesë çështjen pa vonesë të arsyeshme, autoriteteve të tij 
kompetente, me qëllim fillimin e ndjekjes penale. Këto autoritete do të marrin 
vendimet e tyre dhe do të kryejnë procedurat përkatëse në të njëjtën mënyrë si në 
rastin e çdo vepre tjetër penale të rëndë, në bazë të legjislacionit të brendshëm të 
atij Shteti Palë. Shtetet Palë të interesuara, duhet të bashkëpunojnë me njeri- 
tjetrin, veçanërisht në aspektin procedural dhe të marrjes se provave, për të 
siguruar efektivitetin e kësaj ndjekjeje penale.  

11. Në çdo rast që Shteti Palë, lejohet, në bazë të legjislacionit të tij të brendshëm, që 
të ekstradojë ose dorëzojë në ndonjë mënyrë tjetër një shtetas të tij, duke e 
kushtëzuar këtë me kthimin e personit në atë Shtet Palë, për të vuajtur dënimin që 
është vendosur ndaj tij, si rezultat i një gjyqi ose procedurave gjyqësore për të cilat 
është kërkuar ekstradimi ose dorëzimi i personit dhe që ky Shtet dhe Shteti Palë që 
kërkon ekstradimin e personit bien dakord me këtë mundësi dhe kushtet e tjera që 
mund të konsiderohen të përshtatshme, ky ekstradim ose dorëzim i tillë i 
kushtëzuar duhet të jetë i mjaftueshëm për të shkarkuar detyrimin e parashikuar në 
paragrafin 10 të këtij neni.  

12. Në qoftë se ekstradimi, i kërkuar për qëllimet e zbatimit të një vendimi gjyqësor, 
refuzohet për shkak se personi i kërkuar është shtetas i Shtetit Palë të kërkuar, Pala 
e kërkuar, në bazë të kërkesës se Palës kërkuese, duhet të marrë parasysh zbatimin 
e vendimit gjyqësor që është vendosur në bazë të legjislacionit të brendshëm të 
kësaj të fundit ose të pjesës së pazbatuar të tij, në qoftë se një gjë e tillë lejohet nga 
legjislacioni i saj i brendshëm dhe nëse veprohet në pajtim me kërkesat e këtij 
legjislacioni.  

13. Çdo personi, ndaj të cilit kanë filluar procedurat gjyqësore në lidhje me një prej 
veprave penale për të cilat aplikohet ky nen, do t'i garantohet një trajtim i drejtë në 
të gjitha shkallët e procedurave gjyqësore, përfshirë gëzimin e të gjitha të drejtave 
dhe garancive të parashikuara nga legjislacioni i brendshëm i Shtetit Palë, në 
territorin e të cilit ndodhet ai person.  

14. Asgjë në këtë Konventë nuk do të interpretohet se vendosë një detyrim për të 
ekstraduar, në qoftë se Shteti Palë i kërkuar, ka arsye thelbësore për të besuar se 
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kërkesa është bërë me qëllim ndjekjen penale ose ndëshkimin e një personi për 
shkak të seksit, racës, besimit fetar, kombësisë, origjinës etnike ose opinioneve 
politike të tij ose prej këtyre shkaqeve.  

15. Shtetet Palë, nuk mund të refuzojnë, një kërkesë për ekstradim për shkakun e 
vetëm se vepra penale vlerësohet se do të përfshijë çështje të karakterit fiskal.  

16. Përpara se të refuzojë ekstradimin, Shteti Palë, i kërkuar do të konsultohet, nëse 
është e nevojshme, me Shtetin Palë kërkues, për t'i siguruar atij mundësinë për të 
paraqitur opinionet e tij dhe t'i japë informacionin përkatës që lidhet me kërkesat e 
tij.  

17. Shtetet Palë, duhet të përpiqen që të lidhin marrëveshje ose ujdi, dypalëshe e 
shumëpalëshe, për të zbatuar ekstradimin ose për të rritur efektivitetin e tij. 

 
Neni 17 

Transferimi i personave të dënuar 
 
Shtetet Palë, mund të marrin parasysh hyrjen në marrëveshje ose ujdi, dypalëshe e 
shumëpalëshe, mbi transferimin për në territorin e tyre të personave të dënuar me 
burgim ose forma të tjera të heqjes së lirisë, për veprat penale që mbulohen nga kjo 
Konventë, me qëllim që ata të përfundojnë dënimin e tyre në këtë Shtet.  

 
Neni 18 

Ndihma ligjore reciproke 
 
1. Shtetet Palë, duhet t'i japin njëri-tjetrit ndihmë maksimale ligjore në hetimet, 

ndjekjet penale dhe procedurat gjyqësore në lidhje me veprat penale që mbulohen 
nga kjo Konventë, ashtu siç është parashikuar në nenin 3. Ata do t'i ofrojnë në 
mënyrë reciproke njëri-tjetrit ndihmë të ngjashme kur Shteti Palë kërkues, ka baza 
të arsyeshme për të dyshuar se vepra penale, të cilës i referohet neni 3 paragrafi 
1(a) ose (b), ka një natyrë ndërkombëtare, përfshirë faktin që viktimat, 
dëshmitarët, të ardhurat nga krimi, mjetet ose provat e këtyre veprave penale 
ndodhen në Shtetin Palë kërkues dhe që në veprën në fjalë është përfshirë një grup 
kriminal i organizuar.  

2. Ndihma ligjore reciproke duhet të ofrohet në shkallën më të gjerë të mundshme, 
mbështetur në ligjet, traktatet, marrëveshjet dhe ujditë përkatëse të Shtetit Palë të 
kërkuar, që kanë të bëjnë me hetimet, ndjekjen penale dhe procedurat gjyqësore 
për veprat penale për të cilat një person juridik mund të mbahet përgjegjës në 
Shtetin Palë, kërkues, në përputhje me nenin 10 të kësaj Konvente.  

3. Ndihma ligjore reciproke që do të jepet në përputhje me këtë nen, mund të 
kërkohet për secilin nga qëllimet e mëposhtme:  
(a) Marrjen e provave ose deklaratave nga personat;  
(b) kryerjen e shërbimeve që lidhen me dokumentet gjyqësore;  
(c) ushtrimin e kontrolleve, konfiskimeve dhe bllokimeve të sendeve;  
(d) ekzaminimin e objekteve dhe vendeve;  
(e) dhënien e informacionit, sendeve të provës dhe vlerësimeve të ekspertëve;  
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(f) dhënien e origjinaleve ose të kopjeve të vërtetuara të dokumenteve dhe të 
dhënave përkatëse, përfshirë dokumentet qeveritare bankare financiare të 
korporatave dhe të biznesit; 

(g) identifikimin ose gjurmimin e të ardhurave nga krimi, pasurisë, mjeteve ose 
sendeve të tjera, me qëllim marrjen e provave;  

(h) lehtësimin e paraqitjes vullnetare të personave në Shtetin Palë, kërkues;  
(i) çdo lloj tjetër ndihme, që nuk është në kundërshtim me legjislacionin e 

brendshëm të Shtetit Palë të kërkuar.  
4. Autoritetet kompetente të një Shteti Palë, pa cenuar legjislacionin e brendshëm, 

mund t'i japin informacion në lidhje me çështjet penale një autoriteti kompetent të 
një Shteti tjetër Palë, pa pasur një kërkesë paraprake, nëse ata besojnë se një 
informacion i tillë mund të ndihmojë këtë autoritet që të ndërmarrë ose përfundojë 
me sukses hetimet dhe procedurat penale ose që mund të rezultojë në një kërkesë 
të formuluar nga Shteti i fundit në zbatim të kësaj Konvente. 

5. Dhënia e informacionit në zbatim të paragrafit 4 të këtij neni, nuk duhet të cenojë 
hetimet dhe procedurat penale në Shtetin në të cilin janë autoritetet që japin 
informacionin. Autoritetet kompetente që marrin informacionin duhet të 
plotësojnë kërkesën që informacionin në fjalë ta mbajnë konfidencial, qoftë dhe 
përkohësisht, ose ta përdorin në mënyrë të kufizuar. Megjithatë, kjo nuk ndalon 
Shtetin Palë marrës që të zbuloje në procedurat e tij gjyqësore atë informacion që 
shfajëson një person të akuzuar. në një rast të tillë, Shteti Palë marrës duhet të 
njoftojë Shtetin Palë dhënës përpara se të zbulojë informacionin dhe të konsultohet 
me Shtetin Palë dhënës, nëse kërkohet një gjë e tillë. Si një rast përjashtimor, nëse 
njoftimi paraprak nuk është i mundur të bëhet, Shteti Palë marrës duhet të njoftojë 
pa vonesë Shtetin Palë dhënës në lidhje me zbulimin e informacionit. 

6. Dispozitat e këtij neni, nuk duhet të prekin detyrimet në bazë të ndonjë traktati 
tjetër, dypalësh ose shumëpalësh, që rregullon ose do të rregullojë, plotësisht ose 
pjesërisht, ndihmën ligjore reciproke. 

7. Paragrafët 9 deri 29 të këtij neni do të aplikohen ndaj kërkesave të bëra në zbatim 
të tij, në qoftë se Shtetet Palë në fjalë nuk kanë detyrime që rrjedhin nga ndonjë 
traktat mbi ndihmën ligjore reciproke. në qoftë se këto Shtete Palë, kanë detyrime 
nga një traktat i tillë, do të aplikohen dispozitat korresponduese të këtij traktati, me 
përjashtim të rasteve kur Shtetet Palë, bien dakord të aplikojnë në vend të tyre 
paragrafët 9 deri 29 të këtij neni. Shtetet Palë, inkurajohen fuqimisht që të 
aplikojnë këto paragrafë në qoftë se këto të fundit lehtësojnë bashkëpunimin. 

8. Shtetet Palë, nuk duhet të refuzojnë që të japin ndihmë ligjore reciproke në zbatim 
të këtij neni, duke e bazuar këtë refuzim në ruajtjen e sekretit bankar. 

9. Shtetet Palë, mund të refuzojnë të japin ndihmë ligjore reciproke në zbatim të këtij 
neni, duke e bazuar këtë në mungesën e kriminalitetit të dyfishtë. Megjithatë, 
Shteti Palë i kërkuar, nëse e gjykon të nevojshme, mund të ofrojë ndihmë në 
masën që ai dëshiron, pavarësisht nëse veprimi do të përbënte një vepër penale në 
bazë të legjislacionit të brendshëm të Shtetit Palë të kërkuar. 

10. Një person, i cili është arrestuar ose është duke vuajtur një dënim në territorin e 
një Shteti Palë, prania e të cilit kërkohet në një Shtet tjetër Palë, për qëllime 
identifikimi, të dhënies se dëshmive ose për dhënien e ndonjë ndihme tjetër në 
marrjen e provave për hetimet, ndjekjet penale ose procedurat gjyqësore lidhur me 
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veprat penale që mbulohen nga kjo Konvente, mund të ekstradohen në qoftë se 
ekzistojnë kushtet e mëposhtme: 
(a) Personi shpreh lirisht miratimin e tij/saj me njoftim; 
(b) autoritetet kompetente të të dy Shteteve Palë, bien dakord, sipas kushteve që 

këto Shtete Palë, mund t'i gjykojnë të përshtatshme. 
11. Për qëllimet e paragrafit 10 të këtij neni: 

(a) Shteti Palë, në të cilin është ekstraduar personi, do të ketë autoritetin dhe 
detyrimin të mbajë personin e ekstraduar nën arrest, duke përjashtuar rastet 
kur një gjë e tillë nuk autorizohet nga Shteti Palë, nga i cili është ekstraduar 
personi; 

(b) Shteti Palë, tek i cili është ekstraduar personi, duhet të përmbushë pa vonesë 
detyrimin që ka për ta kaluar personin nën mbikëqyrjen e Shtetit Palë, nga i 
cili është ekstraduar personi, nëse bien dakord që më parë për këtë ose nëse 
kanë rënë dakord ndryshe autoritetet kompetente të të dy Shteteve Palë; 

(c) Shteti Palë, në të cilin është ekstraduar personi, nuk duhet t'i kërkojë Shtetit 
Palë, nga i cili ai është ekstraduar që të nisë procedurat e ekstradimit për të 
kthyer personin; 

(d) Personit të ekstraduar, do t'i merret parasysh koha e vuajtjes së dënimit në 
Shtetin nga i cili është ekstraduar për kohën që duhet të kalojë nën arrest në 
Shtetin Palë, në të cilin është ekstraduar. 

12. Duke përjashtuar rastin kur Shteti Palë, nga i cili një person duhet të ekstradohet 
në përputhje me paragrafët 10 dhe 11 të këtij neni, nuk bie dakord, personi i 
ekstraduar, çfarëdo qoftë kombësia e tij/saj, nuk duhet të ndiqet penalisht, mbahet 
nën arrest, të dënohet ose t'i nënshtrohet ndonjë kufizimi tjetër të lirisë personale 
në lidhje me veprimet, mosveprimet ose dënimet përpara nisjes së tij nga territori i 
Shtetit nga i cili ai/ajo është transferuar. 

13. Secili Shtet Palë, duhet të caktojë një autoritet qendror që do të ketë përgjegjësinë 
dhe pushtetin që të presë kërkesat për ndihmë ligjore reciproke dhe t'i zbatojë ato 
ose t'ia transmetojë autoriteteve kompetente për ekzekutim. Nëse një Shtet Palë, ka 
një rajon ose territor të veçantë me një sistem tjetër të ndihmës ligjore reciproke. ai 
mund të caktojë një autoritet qendror të posaçëm, që do të ketë të njëjtin funksion 
për atë rajon ose territor. Autoritetet qendrore duhet të sigurojnë zbatimin ose 
transferimin e shpejtë dhe në mënyrën e duhur të kërkesës së marrë. në momentin 
që autoriteti qendror i transmeton kërkesën një autoriteti kompetent për zbatim, ai 
duhet të inkurajojë zbatimin e shpejtë dhe në mënyrën e duhur të kërkesës nga 
autoriteti kompetent. Shtetet Palë, duhet të njoftojnë Sekretarin e Përgjithshëm të 
Kombeve të Bashkuara në lidhje me autoritetin kompetent të caktuar për këtë 
qëllim në momentin e depozitimit të instrumentit të ratifikimit, pranimit. miratimit 
ose aderimit në këtë Konventë. Kërkesat për ndihmë ligjore reciproke dhe çdo 
komunikim që lidhet me këtë qëllim duhet t'i transmetohet autoriteteve qendrore të 
caktuara nga Shtetet Palë. Kjo kërkesë nuk duhet të cenojë të drejtën e një Shteti 
Palë, për të kërkuar që këto kërkesa dhe komunikime t'i adresohen atij përmes 
kanaleve diplomatike dhe, në rrethana urgjente. Nëse bien dakord Shtetet Palë, 
dhe nëse është e mundur. Përmes Organizatës Ndërkombëtare të Policisë 
Kriminale. 
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14. Kërkesat duhen bërë në formë shkresore ose aty ku është e mundur, nëpërmjet çdo 
mënyrë që mund të përpilohet një dokument shkresor, në një gjuhë të kuptueshme 
për Shtetin Palë të kërkuar, në bazë të kushteve që e lejojnë atë Shtet Palë të 
vendosë autencitetin. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara duhet të 
njoftohet në lidhje me gjuhet ose gjuhët e pranueshme për secilin Shtet Palë në 
kohën e depozitimit të instrumentit të ratifikimit, pranimit. miratimit ose aderimit 
në këtë Konventë. në rrethana urgjente dhe nëse është rënë dakord midis Shteteve 
Palë, kërkesat mund të bëhen gojarisht, por duhet të konfirmohen menjëherë me 
shkrim. 

15. Kërkesa për ndihmë ligjore reciproke duhet të përmbajë: 
(a) identitetin e autoritetit që bën kërkesën; 
(b) përmbajtjen dhe natyrën e hetimit, të ndjekjes penale ose të procedurave 

gjyqësore me të cilat lidhet kërkesa dhe emrin e funksionet e autoritetit që 
kryen hetimin, ndjekjen penale ose procedurat gjyqësore; 

(c) një përmbledhje të fakteve përkatëse, me përjashtim të rasteve kur ato kanë të 
bëjnë me përdorimin e dokumenteve gjyqësore; 

(d) një përshkrim të ndihmës së kërkuar dhe detaje të çfarëdo procedure që Shteti 
Palë kërkues, dëshiron të ndiqet; 

(e) nëse është e mundur, identitetin, vendndodhjen dhe kombësinë e çdo personi 
të interesuar; dhe 

(f) qëllimin për të cilin kërkohet prova, informacioni ose veprimi. 
16. Shteti Palë i kërkuar, mund të kërkojë informacione të tjera kur ato i nevojiten për 

përmbushjen e kërkesës ose për shpejtimin e saj, në përputhje me legjislacionin e 
tij të brendshëm. 

17. Një kërkesë, duhet të zbatohet në përputhje dhe jo në kundërshtim me 
legjislacionin e brendshëm të Shtetit Palë të kërkuar, dhe në rast se është e 
mundur, në përputhje dhe me procedurat e përcaktuara në kërkesë. 

18. Në çdo rast të mundur dhe në përputhje me parimet themelore të legjislacionit të 
brendshëm, kur një person ndodhet në territorin e një Shteti Palë, dhe duhet të 
dëgjohet si dëshmitar ose ekspert nga autoritetet gjyqësore të një Shteti tjetër Palë, 
Pala e parë, me kërkesë të Palës tjetër, mund të lejojë që seanca të zhvillohet me 
video-konferencë, nëse nuk është e mundur ose e dëshirueshme që personi në fjalë 
të jetë i pranishëm në territorin e Shtetit Palë kërkues. Shtetet Palë, mund të bien 
dakord që seanca të drejtohet nga një autoritet gjyqësor i Shtetit Palë kërkues, ku 
duhet të marrë pjesë dhe një autoritet gjyqësor i Shtetit Palë të kërkuar. 

19. Shteti Palë kërkues, nuk duhet të transmetojë ose shfrytëzojë informacione ose 
prova të marra nga Shteti Palë i kërkuar, për hetime, ndjekje penale ose procedura 
gjyqësore të tjera, përveç atyre të deklaruara në kërkesë, pa marrë më parë 
pëlqimin e Shtetit Palë të kërkuar. 
Asgjë në këtë paragraf nuk duhet të ndalojë Shtetin Palë kërkues të paraqesë 
procedurat e tij gjyqësore, informacionin ose provat që fajësojnë një person të 
akuzuar, në rastin e fundit Shteti Palë kërkues, duhet të njoftojë Shtetin Palë të 
kërkuar para paraqitjes së këtyre të dhënave dhe, nëse është e domosdoshme, të 
konsultohet me Shtetin Palë të kërkuar. Nëse, në një rast përjashtimor, njoftimi 
paraprak nuk është i mundur, Shteti Palë kërkues, duhet të njoftojë Shtetin Palë të 
kërkuar për këtë paraqitje, sa më shpejt të jetë e mundur. 
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20. Shteti Palë kërkues, mund të kërkojë që Shteti Palë i kërkuar, të ruajë fshehtësinë e 
faktit dhe objektit të kërkesës, me përjashtim të rastit kur kjo është e 
domosdoshme për plotësimin e kërkesës. Nëse Shteti Palë i kërkuar nuk mund të 
përmbushë kërkesën e konfidencialitetit, ai duhet të njoftojë menjëherë Shtetin 
Palë, kërkues. 

21. Ndihma reciproke ligjore mund të refuzohet: 
(a) në rast se kërkesa nuk është bërë në përputhje me dispozitat e këtij neni; 
(b) në rast se Shteti Palë i kërkuar, vlerëson se plotësimi i kërkesës ka të ngjarë të 

cenojë sovranitetin e tij, sigurinë, rendin publik dhe interesat tjera themelore; 
(c) në rast se legjislacioni i brendshëm nuk i lejon autoritetet e Shtetit Palë të 

kërkuar, të kryejnë veprimin e kërkuar lidhur me çdo vepër të ngjashme 
penale, e cila mund të ketë qenë subjekt hetimi, ndjekjeje penale ose 
procedimi gjyqësor të kryer nën juridiksionin e tyre; 

(d) në rast se plotësimi i kërkesës do të ishte në kundërshtim me kuadrin ligjor 
mbi asistencën reciproke ligjore të Shtetit Palë të kërkuar. 

22. Shtetet Palë, nuk duhet të refuzojnë një kërkesë për ndihmë reciproke ligjore me 
arsyen e vetme se vepra penale përfshin, gjithashtu, dhe çështje fiskale. 

23. Duhet të jepen arsye për çdo refuzim të ndihmës reciproke ligjore. 
24. Shteti Palë i kërkuar, duhet të plotësojë kërkesën për ndihmë reciproke ligjore sa 

më shpejt të jetë e mundur dhe duhet të marrë në konsideratë të plotë çdo afat 
kohor të propozuar nga Shteti Palë kërkues, për të cilin preferohen të jepen arsyet 
në kërkesën e Shtetit Palë i kërkuar duhet t'i përgjigjet kërkesave të arsyeshme të 
Shtetit Palë kërkues mbi mbarëvajtjen e plotësimit të kërkesës. Shteti Palë 
kërkues, duhet të njoftojë menjëherë Shtetin Palë të kërkuar nëse ndihma e kërkuar 
nuk është më e nevojshme. 

25. Ndihma reciproke ligjore mund të shtyhet nga Shteti Palë, i kërkuar kur ajo 
ndërhyn në një hetim, ndjekjeje penale ose procedure gjyqësore në vazhdim. 

26. Para se të refuzojë një kërkesë, në përputhje me paragrafin 21 të këtij neni ose të 
shtyje afatin e zbatimit të saj në përputhje me paragrafin 25 të këtij neni, Shteti 
Palë i kërkuar duhet të këshillohet me Shtetin Palë kërkues për të marrë në 
konsideratë nëse asistenca mund të jepet në bazë të kushteve dhe nomenklaturave 
që do të gjykohen të domosdoshme. në rast se Shteti Palë kërkues pranon ndihmën 
e shoqëruar me të tilla kushte, atëherë ai duhet t'i përmbahet këtyre kushteve. 

27. Pa cenuar zbatimin e paragrafit 12 të këtij neni, një dëshmitar, ekspert ose person 
tjetër, i cili, me kërkesë të Shtetit Palë kërkues, pranon të paraqesë prova gjatë një 
procedurë gjyqësore ose të ofrojë ndihmën e tij në një hetim, ndjekje penale ose 
procedim gjyqësor në territorin e Shtetit Palë kërkues, nuk duhet të paditet, 
arrestohet, ndëshkohet ose t'i nënshtrohet ndonjë kufizimi të lirisë se saj/tij 
personale në atë territor për veprime, fyerje ose shkelje të kryera para largimit të 
saj/tij nga territori i Shtetit Palë të kërkuar. Një veprim i tillë i sigurt duhet të 
pushojë në rast se dëshmitari, eksperti ose një person tjetër nuk largohet me 
dëshirën e tij nga territori i Shtetit Palë kërkues brenda një periudhe kohe prej 
pesëmbëdhjetë ditësh rresht ose brenda një periudhe për të cilën Shtetet Palë, kanë 
rënë dakord që nga koha kur ai është njoftuar zyrtarisht se prania e tij nuk është 
më e nevojshme për autoritetet gjyqësore, ose në rast se ai kthehet me dëshirën e 
tij pasi është larguar me parë. 
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28. Shpenzimet e zakonshme të zbatimit të një kërkesë duhet të mbulohen nga Shteti 
Palë i kërkuar, në rast se nuk është rënë dakord ndryshe nga Shtetet Palë të 
interesuara. në rast se shpenzimet e një natyre thelbësore ose të jashtëzakonshme 
janë të domosdoshme për plotësimin e kërkesës nga Shtetet Palë, duhet të 
konsultohen për të vendosur kushtet, sipas të cilave kërkesa do të zbatohet, si edhe 
për mënyrën sipas së cilës shpenzimet do të ndahen. 

29. Shteti Palë i kërkuar: 
(a) duhet t'i sigurojë Shtetit Palë kërkues, kopje të akteve, dokumenteve ose 

informacioneve qeveritare që ai zotëron, të cilat sipas legjislacionit të tij të 
brendshëm janë të hapura për publikun në përgjithësi;  

(b) sipas dëshirës së tij, mund t'i sigurojë Shtetit Palë kërkues, të plota, të 
pjesshme ose sipas kushteve të gjykuara të domosdoshme, kopje të akteve, 
dokumenteve ose informacioneve qeveritare që ai zotëron, të cilat sipas 
legjislacionit të tij të brendshëm janë të hapura për publikun në përgjithësi. 

30. Shtetet Palë, duhet të marrin parasysh, në rast se është e domosdoshme, mundësinë 
e nënshkrimit të marrëveshjeve dypalëshe ose shumëpalëshe, të cilat do t'i 
shërbenin qëllimit, përmirësimit ose do t'i jepnin efekt praktik dispozitave të këtij 
neni. 

 
Neni 19 

Hetimi i përbashkët 
 
Shtetet Palë, duhet të marrin në konsideratë nënshkrimin e marrëveshjeve, dypalëshe 
ose shumëpalëshe, lidhur me çështjet që përbejnë subjekt hetimesh, ndjekjesh penale 
ose procedurash gjyqësore në një ose më shumë shtete, sipas të cilave autoritetet 
përkatëse të interesuara mund të krijojnë organe hetimore të përbashkëta. në mungese 
të marrëveshjeve të tilla, mund të ndërmerren hetime të përbashkëta me marrëveshje, 
rast pas rasti, Shtetet Palë të interesuara, duhet të sigurojnë respektimin e sovranitetit të 
Shtetit Palë, në territorin e të cilit do të zhvillohet një hetim i tillë. 

 
Neni 20 

Teknika të veçanta hetimore  
 
1. Në rast se lejohet nga parimet themelore të sistemit ligjor të brendshëm, çdo Shtet 

Palë, duhet të marrë masat përkatëse për të lejuar përdorimin e duhur të dërgesave 
të kontrolluara dhe në rast se është e domosdoshme të teknikave të tjera të veçanta 
hetimore, siç është mbikëqyrja elektronike ose forma të tjera të saj dhe operacionet 
e mbuluara, brenda mundësive të tij dhe sipas kushteve të përcaktuara nga 
legjislacioni i tij i brendshëm. 

2. Për të hetuar veprat penale të përfshira në këtë Konventë, Shtetet Palë, nëse është e 
nevojshme, nxiten të nënshkruajnë marrëveshje të duhura, dypalëshe ose 
shumëpalëshe, për të përdorur këto teknika të veçanta hetimore në kuadrin e 
bashkëpunimit në nivel ndërkombëtar. Marrëveshje të tilla duhet të nënshkruhen 
dhe zbatohen në përputhje të plotë me parimet e barazisë së sovranitetit ndërmjet 
Shteteve dhe të kushteve që ato përmbajnë. 
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3. Në mungesë të një marrëveshjeje të ngjashme me atë që përmendet në paragrafin 2 
të këtij neni, vendimet për përdorim të teknikave të tilla të veçanta hetimore në 
nivel ndërkombëtar, duhet të merren rast pas rasti dhe, në raste të nevojshme, 
mund të merren parasysh marrëveshje dhe mirëkuptime financiare që kanë të 
bëjnë me ushtrimin e juridiksionit nga Shtetet Palë të interesuara. 

4. Vendimet për ushtrimin e kontrollit të dërgesave të kontrolluara në nivel 
ndërkombëtar mund të përfshijnë metoda të tilla, si interceptimin ose lejimin e 
mallrave të kalojnë të paprekura ose të hiqen apo zëvendësohen tërësisht ose 
pjesërisht me pëlqimin e Shteteve Palë të interesuara. 

 
Neni 21 

Transferimi i procedurave penale 
 
Shtetet Palë, duhet të marrin parasysh mundësinë e transferimit tek njeri-tjetri të 
procedurave për ndjekjen e një vepre penale të përfshirë në këtë Konventë, në rastet 
kur një transferim i tillë është në interes të administrimit të duhur të drejtësisë, në 
veçanti në rastet kur përfshihen disa juridiksione, me qëllim që të përqendrohet ndjekja 
penale. 

 
Neni 22 

Krijimi i dokumenteve regjistruese penale 
 
Çdo Shtet Palë, duhet të adaptojë masa legjislative dhe masa të tjera të nevojshme për 
të marrë në konsideratë, në përputhje me kushte të tilla dhe për qëllimin e duhur, çdo 
dënim të mëparshëm në një Shtet tjetër të një autori të veprës penale, për ta shfrytëzuar 
një informacion të tillë në procedurat penale që kanë të bëjnë me një vepër penale të 
përfshirë në këtë Konventë.  

 
Neni 23 

Penalizmi i pengimit të drejtësisë 
 
Çdo Shtet Palë, duhet të adaptojë masa legjislative dhe masa të tjera të nevojshme, për 
të konsideruar si vepra penale, kur ato kryhen qëllimisht: 

(a) përdorimin e forcës fizike, kërcënimeve dhe terrorizimeve ose premtimin, 
ofrimin ose dhënien e një avantazhi të pamerituar për të siguruar një dëshmi 
të rreme ose për të ndërhyrë në dhënien e dëshmisë ose në krijimin e provave 
në një procedurë që ka të bëjë me kryerjen e veprave penale të përfshira në 
këtë Konventë; 

(b) përdorimin e forcës fizike, kërcënimeve dhe terrorizimeve për të ndërhyrë në 
ushtrimin e detyrave zyrtare të një zyrtari të drejtësisë ose që merret me 
zbatimin e ligjit, që kanë të bëjnë me kryerjen e veprave penale të përfshira në 
këtë Konventë. Asgjë në këtë nënparagraf, nuk duhet të cenojë të drejtën e 
Shteteve Palë të kenë një legjislacion që mbron kategori të tjera të zyrtarëve 
publikë. 
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Neni 24 
Mbrojtja e dëshmitarëve 

 
1. Çdo Shtet Palë, duhet të marrë masat e duhura, brenda mundësive të tij, për të 

siguruar një mbrojtje efektive të dëshmitarëve, të cilët dëshmojnë në procedurat 
penale lidhur me veprat penale të përfshira në këtë Konventë dhe, sipas rastit, për 
familjarët e tyre ose te njerëzit tjerë të afërt, kundër reprezaljeve dhe kërcënimeve 
të mundshme. 

2. Masat e përmendura në paragrafin 1, mund të përfshijnë, ndër të tjera, pa cenuar të 
drejtat e të pandehurit, duke përfshirë të drejtën për një proces të drejtë: 
(a) krijimin e procedurave për mbrojtjen fizike të personave të tillë, si për 

shembull, kur është e domosdoshme dhe e mundshme, zhvendosjen e tyre dhe 
lejimin, në rastet e duhura, mosdhënia ose dhënia e kufizuar e informacionit 
që ka të bëjë me identitetin dhe vendosjen e personave të tillë; 

(b) të sigurojë rregulla për marrjen e provave që lejojnë dhënien e dëshmisë nga 
dëshmitarët në një mënyrë që të sigurojë mbrojtjen e tyre, siç është lejimi i 
dhënies së dëshmisë përmes përdorimit të teknologjisë së komunikimit, siç 
janë lidhjet me anë të videove dhe të tjera mjete të sakta. 

3. Shtetet Palë, duhet të marrin në konsideratë hyrjen në marrëveshje me Shtetet tjera 
për zhvendosjen e personave të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni. 

4. Dispozitat e këtij neni duhet të zbatohen edhe për viktima në rast se ato janë 
dëshmitarë. 

 
Neni 25 

Ndihma dhe mbrojtja e viktimave 
 
1. Çdo Shtet Palë, duhet të marrë masat e duhura, brenda mundësive të tij, për të 

siguruar ndihmën dhe mbrojtjen e viktimave të veprave penale të përfshira në këtë 
Konventë, veçanërisht në rastet e kërcënimit për reprezalje dhe terrorizmit. 

2. Çdo Shtet Palë, duhet të vendosë procedurat e duhura, të cilat do të sigurojnë 
mundësi kompensimi dhe zhdëmtimi për viktimat e veprave penale të përfshira në 
këtë Konventë. 

3. Çdo Shtet Palë, në varësi të legjislacionit të tij të brendshëm, duhet të bëjë të 
mundur që pikëpamjet dhe shqetësimet e viktimave të paraqiten dhe merren në 
konsideratë në fazat e duhura të procedurave penale kundër të pandehurve, në 
mënyrë të tillë që të mos cenojë të drejtat e mbrojtjes. 

 
Neni 26 

Masat për rritjen e bashkëpunimit me autoritetet e zbatimit të ligjit 
 
1. Çdo Shtet Palë, duhet të marrë masat e duhura për të nxitur personat që marrin 

pjesë ose që kanë marrë pjesë në grupe të organizuara kriminale: 
(a) të ofrojnë për autoritetet kompetente informacion të dobishëm për qëllime 

hetimore ose dëshmuese për çështje të tilla si: 
(i) identitetin, natyrën, përbërjen, strukturën, vendosjen ose aktivitetet e 

grupeve të organizuara kriminale; 
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(ii) lidhjet, përfshirë lidhjet ndërkombëtare, me grupe të tjera të 
organizuara kriminale; 

(iii) vepër penale që kanë kryer ose mund të kryejnë grupet e organizuara 
kriminale; 

(b) të ofrojnë për autoritetet kompetente ndihme faktike konkrete, e cila mund të 
kontribuojë në privimin e grupeve të organizuara kriminale ndaj burimeve të 
tyre ose të të ardhurave nga krimi. 

2. Çdo Shtet Palë, duhet të marrë në konsideratë krijimin, në rastet e duhura, të 
mundësisë për lehtësimin e ndëshkimit të një personi të akuzuar, i cili ofron një 
bashkëpunim të mirëfilltë në hetimin ose ndjekjen e një vepre penale të përfshirë 
në këtë Konventë. 

3. Çdo Shtet Palë, në përputhje me parimet themelore të legjislacionit të tij të 
brendshëm, duhet të marrë në konsideratë krijimin e mundësisë së dhënies së 
imunitetit nga ndjekja penale, një personi që ofron bashkëpunim të mirëfilltë në 
hetimin ose ndjekjen e një vepre penale të përfshirë në këtë Konventë.  

4. Mbrojtja e personave të tillë, duhet të sigurohet sipas nenit 24 të kësaj Konvente. 
5. Kur një person i vendosur në një nga Shtetet Palë, i ofron bashkëpunim të 

mirëfilltë autoriteteve kompetente të një Shteti tjetër Palë, sipas paragrafit 1 të 
këtij neni, Shtetet Palë të interesuara, mund të hyjnë në marrëveshje- në përputhje 
me legjislacionet e tyre të brendshme, lidhur me dispozitën e mundshme të 
trajtimit nga Shteti tjetër Palë, sipas paragrafëve 2 dhe 3 të këtij neni. 

 
Neni 27 

Bashkëpunimi në zbatimin e ligjit 
 
1. Shtetet Palë, duhet të bashkëpunojnë ngushtë me njëri-tjetrin, në përputhje me 

sistemet e tyre përkatëse ligjore dhe administrative, për të rritur efektivitetin e 
zbatimit të ligjit në luftë kundër veprave penale të përfshira në këtë Konventë. Çdo 
Shtet Palë, duhet të adaptojë në veçanti, masa efektive për: 
(a) zgjerimin, dhe, kur është e nevojshme, krijimin e kanaleve komunikuese 

ndërmjet autoriteteve kompetente, agjencive dhe shërbimeve për të lehtësuar 
shkëmbimin e sigurt dhe të shpejte të informacionit që ka të bëjë me të gjitha 
aspektet e veprave penale të përfshira në këtë Konventë, duke përfshirë 
lidhjet me aktivitete të tjera kriminale, në rast se Shtetet Palë, e konsiderojnë 
të domosdoshme; 

(b) bashkëpunimin me Shtete të tjera Palë në kryerjen e hetimeve mbi veprat 
penale të përfshira në këtë Konventë që kanë të bëjnë me: 
(i) identitetin, vendndodhjen dhe veprimtaritë e personave të dyshuar për 

përfshirje në vepra të tilla penale ose vendndodhjen e personave të 
tjerë të implikuar; 

(ii) qarkullimin e të ardhurave të krimit ose të pasurisë së krijuar nga 
kryerja e veprave të tilla penale; 

(iii) qarkullimin e pasurisë, pajisjeve dhe mjeteve të tjera të përdorura ose 
që synohen të përdoren për kryerjen e veprave të tilla penale; 

(c) sigurimin, kur është e nevojshme, të artikujve ose sasive të substancave të 
domosdoshme për qëllime analizuese dhe hetimore; 
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(d) lehtësimin dhe koordinimin efektiv ndërmjet autoriteteve të tyre kompetente, 
agjencive dhe shërbimeve dhe nxitjen e shkëmbimit të personelit dhe të 
eksperteve të tjerë, duke përfshirë edhe emërimin e punonjësve ndërlidhës, në 
varësi të marrëveshjeve dypalëshe ndërmjet Shteteve Palë të interesuara; 

(e) shkëmbim informacionesh me Shtete të tjera Palë, për mjetet dhe metodat 
specifike të përdorura nga grupet e organizuara kriminale, për identifikimin e 
menjëhershëm të veprave penale të përfshira në këtë Konventë. 

2. Me qëllim vënien në zbatim të kësaj Konvente, Shtetet Palë, duhet të marrin në 
konsideratë të hyjnë në marrëveshje dypalëshe ose shumëpalëshe për bashkëpunim 
të drejtpërdrejtë të agjencive të tyre të zbatimit të ligjit dhe t'i përmirësojnë këto 
marrëveshje, kur ato ekzistojnë në mungesë të marrëveshjeve të tilla ndërmjet 
Shteteve Palë të interesuara, Palët mund ta konsiderojnë këtë Konventë si bazë për 
bashkëpunimin reciprok në zbatimin e ligjit kur kemi të bëjmë me vepra penale të 
përfshira në këtë Konventë. Sa here që të jetë e domosdoshme, Shtetet Palë, duhet 
të vënë në përdorim të plotë marrëveshjet, duke përfshirë dhe organizatat 
ndërkombëtare ose rajonale, për të rritur bashkëpunimin ndërmjet agjencive të tyre 
të zbatimit të ligjit. 

3. Shtetet Palë, duhet të përpiqen që të bashkëpunojnë, brenda mundësive të tyre, për 
të kundërvepruar ndaj krimit të organizuar ndërkombëtar të kryer nëpërmjet 
shfrytëzimit të teknologjisë moderne. 

 
Neni 28 

Mbledhja, shkëmbimi dhe analiza e informacionit mbi natyrën 
e krimit të organizuar 

 
1. Çdo Shtet Palë, duke u konsultuar me komunitetet shkencore dhe akademike, 

duhet të marrë në konsideratë analizimin e tendencave të krimit të organizuar në 
territorin e tij, rrethanat në të cilat krimi i organizuar vepron, si edhe grupet 
profesioniste dhe teknologjitë e përdorura. 

2. Shtetet Palë, duhet të marrin në konsideratë zhvillimin dhe shkëmbimin me njëri- 
tjetrin dhe përmes organizatave ndërkombëtare dhe rajonale të ekspertizës 
analitike lidhur me veprimtaritë e organizuara kriminale. Për këtë qëllim, duhet të 
zhvillohen përkufizime të përbashkëta, standarde dhe metodologji dhe të zbatohen 
në mënyrën e duhur. 

3. Çdo Shtet Palë, duhet të marre në konsideratë monitorimin e politikave dhe të 
masave të tij aktuale në luftën kundër krimit të organizuar dhe të bëjë vlerësimet 
për efektshmerinë dhe rendimentin e tyre. 

 
Neni 29 

Trajnimi dhe ndihma teknike 
 
1. Çdo Shtet Palë, duhet domosdoshmerisht të fillojë, zhvillojë ose përmirësojë 

programe të veçanta trajnimi për personelin e tij të zbatimit të ligjit, duke përfshirë 
prokurorë, hetues dhe personel doganor, si edhe personel tjetër të ngarkuar me 
parandalimin, zbulimin dhe kontrollin e veprave penale të përfshira në këtë 
Konventë. Programe të tilla mund të përfshijnë dërgime misionesh dhe shkëmbime 
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të stafit. Këto programe, në veçanti dhe në përputhje me legjislacionin e 
brendshëm, duhet të përfshijnë: 
(a) metodat e përdorura në parandalimin, zbulimin dhe kontrollin e veprave 

penale të përfshira në këtë Konventë; 
(b) rrugët dhe teknikat e përdorura nga personat e dyshuar për pjesëmarrje në 

veprat penale të përfshira në këtë Konventë, duke marrë në konsideratë 
Shtetet tranzite, si edhe masat e duhura kundërvepruese; 

(c) monitorimin e lëvizjes së kontrabandës; 
(d) zbulimin dhe monitorimin e qarkullimit të të ardhurave të krimit, pasurisë, 

pajisjeve ose mjeteve të tjera, metoda të përdorura për transferimin, fshehjen 
ose maskimin e këtyre të ardhurave, pajisjeve ose mjeteve, si edhe metodat e 
përdorura në luftën kundër pastrimit të parave dhe krimeve të tjera financiare; 

(e) mbledhjen e provave; 
(f) kontrollin e teknikave në zona të lira tregtare dhe portet e lira; 
(g) pajisjet dhe teknikat moderne të zbatimit të ligjit, duke përfshirë dhe 

survejimin elektronik, dërgesat e kontrolluara dhe operacionet e mbuluara; 
(h) metodat e përdorura në luftën kundër krimit të organizuar ndërkombëtar, të 

kryer nëpërmjet përdorimit të kompjuterëve, rrjeteve të telekomunikimit dhe 
formave të tjera të teknologjisë moderne; dhe 

(i) metodat e përdorura në mbrojtjen e viktimave dhe dëshmitarëve. 
2. Shtetet Palë, duhet të ndihmojnë njeri-tjetrin në planifikimin dhe zbatimin e 

programeve kërkimore dhe trajnuese të hartuara për të krijuar një ekspertize të 
përbashkët në zonat e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni dhe për këtë qëllim, 
në raste të duhura, ato duhet gjithashtu të shfrytëzojnë konferencat dhe seminaret 
rajonale dhe ndërkombëtare për të nxitur bashkëpunimin dhe stimuluar diskutimin 
për probleme të interesit të përbashkët, duke përfshirë dhe problemet dhe nevojat e 
veçanta të Shteteve transite. 

3. Shtetet Palë, duhet të nxisin trajnimin dhe ndihmën teknike, të cilat do të 
lehtësojnë ekstradimin dhe asistencën reciproke ligjore. Një trajnim dhe ndihmë e 
tillë teknike mund të përfshijë trajnimin gjuhësor, dërgim misionesh dhe 
shkëmbime të personelit ndërmjet autoriteteve ose agjencive qendrore me 
përgjegjësitë përkatëse. 

4. Në rastet kur ekzistojnë marrëveshjet dypalëshe dhe shumëpalëshe, Shtetet Palë, 
duhet të forcojnë përpjekjet për të rritur veprimtaritë vepruese dhe trajnuese 
brenda organizatave ndërkombëtare dhe rajonale dhe brenda marrëveshjeve të 
tjera përkatëse, dypalëshe dhe shumëpalëshe. 

 
Neni 30 

Masa të tjera: Zbatimi i Konventës nëpërmjet zhvillimit ekonomik 
dhe ndihmës teknike 

 
1. Shtetet Palë, duhet të marrin masat e favorshme për zbatimin sa më optimal të 

mundshëm të kësaj Konvente, nëpërmjet bashkëpunimit ndërkombëtar duke marrë 
në konsideratë efektet negative të krimit të organizuar tek shoqëria në përgjithësi 
dhe zhvillimin e qëndrueshëm në veçanti. 
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2. Shtetet Palë, duhet të përpiqen dhe të koordinojnë me njëri-tjetrin dhe me 
organizata ndërkombëtare dhe rajonale për: 
(a) të rritur bashkëpunimin e tyre në nivele të ndryshme me vendet në zhvillim, 

me qëllim që të forcohet pozita e këtyre vendeve në parandalimin dhe 
luftimin e krimit të organizuar ndërkombëtar. 

(b) të rritur ndihmën financiare dhe materiale në mbështetje të përpjekjeve të 
vendeve në zhvillim për të luftuar me efikasitet krimin e organizuar 
ndërkombëtar dhe për të ndihmuar ato në zbatimin me sukses të kësaj 
Konvente. 

(c) t'i ofruar ndihmë teknike vendeve në zhvillim dhe vendeve me ekonomi në 
tranzicion për t’i ndihmuar ato për plotësimin e nevojave të tyre në zbatimin e 
kësaj Konvente; 

(d) Për këtë qëllim, Shtetet Palë, duhet të përpiqen të japin kontributin e duhur 
dhe të vazhdueshëm vullnetar në një llogari të përcaktuar për këtë qëllim në 
mekanizmin financiar të Kombeve të Bashkuara. Shtetet Palë, në përputhje 
me legjislacionin e tyre të brendshëm dhe dispozitat e kësaj Konvente, duhen 
gjithashtu të marrin në konsideratë të veçantë, që të kontribuojnë në llogarinë 
e lartpërmendur me një përqindje të parave ose të vlerës korresponduese të të 
ardhurave të krimit ose pasurisë se konfiskuar, në përputhje me dispozitat e 
kësaj Konvente. 

(e) të nxitur dhe të bindur, Shtetet tjera dhe institucionet financiare të bashkohen 
me to në përpjekjet sipas këtij neni në veçanti, duke i ofruar më shumë 
programe trajnimi dhe pajisje moderne vendeve në zhvillim, për t'i ndihmuar 
ato në realizimin e objektivave të kësaj Konvente. 

3. Këto masa nuk duhet të cenojnë angazhimet ekzistuese të ndihmës së huaj ose 
marrëveshjet tjera të bashkëpunimit financiar në nivel dypalësh, shumëpalësh ose 
ndërkombëtar. 

4. Shtetet Palë, mund të nënshkruajnë marrëveshje, dypalëshe ose shumëpalëshe, për 
ndihmë materiale dhe logjistike, duke marrë në konsideratë masat financiare të 
domosdoshme që mënyrat e bashkëveprimit ndërkombëtar të përcaktuara në këtë 
Konventë të jenë sa më efektive dhe për të parandaluar, zbuluar dhe kontrolluar 
krimin e organizuar ndërkombëtar. 

 
Neni 31 

Parandalimi 
 

1. Shtetet Palë, duhet të përpiqen të zhvillojnë dhe vlerësojnë projekte kombëtare për 
krijimin dhe promovimin e praktikave dhe politikave më të mira në parandalimin e 
krimit të organizuar ndërkombëtar. 

2. Shtetet Palë, në përputhje me parimet themelore të legjislacionit të tyre të 
brendshëm, duhet të përpiqen nëpërmjet masave të duhura legjislative, 
administrative dhe të tjera, të reduktojnë mundësitë ekzistuese ose të ardhshme që 
grupet e organizuara kriminale të marrin pjesë në tregje të ligjshme me të ardhurat 
e tyre nga krimi. Këto masa duhet të përqendrohen në: 
(a) forcimin e bashkëveprimit ndërmjet agjencive të zbatimit të ligjit ose 

prokurorëve dhe enteve përkatëse private, duke përfshirë dhe industrinë; 
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(b) nxitjen e zhvillimit të standardeve dhe procedurave të hartuara për ruajtjen e 
integritetit të institucioneve publike dhe enteve përkatëse private, si edhe 
kodet e sjelljes për profesionet përkatëse, në veçanti avokatët, noterët, 
këshilltarët e taksave dhe llogaritarët; 

(c) parandalimin e keqpërdorimit nga grupet e organizuara kriminale të 
procedurave të tenderit, të drejtuara nga autoritetet publike dhe të 
subvencioneve dhe licencave të lëshuara nga autoritetet publike për 
veprimtari tregtare; 

(d) parandalimin e keqpërdorimit nga grupet e organizuara kriminale të 
personave ligjorë këto masa duhet të përfshijnë: 
(i) krijimin e regjistrit publik të personave ligjorë dhe fizikë të përfshirë 

në krijimin, menaxhimin dhe financimin e personave juridikë; 
(ii) paraqitjen e mundësisë së përjashtimit, me urdhër gjyqi ose ndonjë 

mjet tjetër të përshtatshëm, nga e drejta për të vepruar si drejtues të 
personave juridikë që janë nën juridiksionin e tyre, për një periudhë të 
konsiderueshme kohe, të personave të dënuar për vepra penale të 
përfshira në këtë Konventë. 

(iii) krijimin e regjistrave kombëtarë të personave të përjashtuar nga e 
drejta për të vepruar si drejtues të personave ligjorë; dhe 

(iv) shkëmbimin e informacionit të ruajtur në regjistrat e përmendur në 
nënparagrafët (d), (i) dhe (iii) të këtij paragrafi me autoritetet 
kompetente të Shteteve të tjera Palë. 

3. Shtetet Palë, duhet të përpiqen të nxisin rintegrimin në shoqëri të personave të 
dënuar për veprat penale të përfshira në këtë Konventë. 

4. Shtetet Palë, duhet të përpiqen të vlerësojnë periodikisht instrumentet ekzistuese 
përkatëse ligjore dhe praktikat administrative, me qëllim që të zbulojnë 
ndjeshmërinë e tyre për t'u keqpërdorur nga grupet e organizuara kriminale. 

5. Shtetet Palë, duhet të përpiqen të nxisin ndërgjegjen publike lidhur me 
ekzistencën, shkaqet, seriozitetin, si dhe kërcënimin që sjell krimi i organizuar 
ndërkombëtar. Informacioni mund të shpërndahet nëpërmjet mas-medies dhe 
duhet të përfshijë masa për nxitjen e pjesëmarrjes se publikut në parandalimin dhe 
luftën e këtyre krimeve. 

6. Çdo Shtet Palë, duhet të informojë Sekretarin e Përgjithshëm të Kombeve të 
Bashkuara për emrin dhe adresën e autoritetit ose autoriteteve që mund të 
ndihmojnë Shtetet e tjera Palë, për zhvillimin e masave për parandalimin e krimit 
të organizuar ndërkombëtar. 

7. Shtetet Palë, duhet të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin dhe organizatat përkatëse 
ndërkombëtare dhe rajonale në nxitjen dhe zhvillimin e masave të përmendura në 
këtë nen. Këtu përfshihet dhe pjesëmarrja në projekte ndërkombëtare që synon në 
parandalimin e krimit të organizuar ndërkombëtar, për shembull duke lehtësuar 
rrethanat që bëjnë ashtu që grupet e skajshme shoqërore të preken nga veprimi i 
krimit të organizuar ndërkombëtar. 
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Neni 32 
Konferenca e Palëve të Konventës 

 
1. Nëpërmjet kësaj Konvente, është vendosur të zhvillohet një Konferencë e Palëve 

të Konventës për të përmirësuar pozitën e Shteteve Palë në lufte kundër krimit të 
organizuar ndërkombëtar dhe për të nxitur dhe shqyrtuar zbatimin e kësaj 
Konvente. 

2. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, duhet të mbledhë Konferencën 
e Palëve, jo më vonë se një vit pas hyrjes në fuqi të kësaj Konvente. Konferenca e 
Palëve duhet të aprovojë rregullat e procedurës dhe rregullat që drejtojnë 
veprimtaritë e përshkruara në paragrafët 3 dhe 4 të këtij neni (duke përfshirë dhe 
rregullat që kanë të bëjnë me pagesën e shpenzimeve të bëra për kryerjen e këtyre 
veprimtarive). 

3. Konferenca e Palëve, duhet të bjerë dakord për mekanizmat e realizimit të 
objektivave të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni, duke përfshirë: 
(a) lehtësimin e veprimtarive të Shteteve Palë, sipas neneve 29, 30 dhe 31 të 

kësaj Konvente, si edhe nxitjen e mobilizimit të kontributeve vullnetare; 
(b) lehtësimin e shkëmbimit të informacionit ndërmjet Shteteve Palë, mbi llojet 

dhe rrymat e krimit të organizuar ndërkombëtar dhe mbi praktikat e 
suksesshme të luftimit të tij; 

(c) bashkëpunimin me organizatat përkatëse ndërkombëtare dhe rajonale dhe 
organizatat joqeveritare; 

(d) vëzhgimin periodik të zbatimit të kësaj Konvente; 
(e) rekomandimet për përmirësimin e kësaj Konvente dhe zbatimit të saj. 

4. Për qëllim të paragrafit 3 (d) dhe (e) të këtij neni, Konferenca e Palëve duhet të 
ketë njohuritë e duhura për masat e marra nga Shtetet Palë, për zbatimin e kësaj 
Konvente dhe vështirësitë e hasura nga ato gjatë këtij zbatimi, nëpërmjet 
informacionit të ofruar nga ato dhe mekanizmave të tilla shtesë vëzhguese që 
mund të vendosen nga Konferenca e Palëve. 

5. Çdo Shtet Palë, duhet t'i paraqesë Konferencës se Palëve informacion mbi 
programet, planet dhe praktikat e tij, si edhe mbi masat legjislative dhe 
administrative për zbatimin e kësaj Konvente, sipas kërkesës se Konferencës së 
Palëve. 

 
Neni 33 

Sekretariati 
 

1. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara duhet t'i sigurojë Konferencës së 
Palëve të Konventës, shërbimet e duhura të Sekretariatit. 

2. Sekretariati duhet: 
(a) të ndihmoje Konferencën e Palëve në kryerjen e veprimtarive të përshkruara 

në nenin 32 të kësaj Konvente dhe të bëjë përgatitjet dhe të sigurojë shërbimet 
e duhura për sesionet e Konferencës së Palëve; 

(b) sipas kërkesës, të ndihmojë Shtetet Palë, për paraqitjen e informacionit në 
Konferencën e Palëve, siç është parashikuar në nenin 32 paragrafi 5 i kësaj 
Konvente; dhe 
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(c) të sigurojë koordinimin e nevojshëm me sekretariatet e organizatave 
përkatëse ndërkombëtare dhe rajonale. 

 
Neni 34 

Zbatimi i Konventës 
 
1. Çdo Shtet Palë, duhet të marrë masat e duhura, duke përfshirë edhe masa 

legjislative ose administrative, në përputhje me parimet themelore të legjislacionit 
të tij të brendshëm për të siguruar zbatimin e detyrimeve të tij në lidhje me këtë 
Konventë. 

2. Veprat penale të përcaktuara në përputhje me nenet 5, 6, 8 dhe 23 të kësaj 
Konvente, duhet të vendosen në legjislacionin e brendshëm të çdo Shteti Palë, 
pavarësisht nga natyra ndërkombëtare ose përfshirja në një grup të organizuar 
kriminal, siç është përshkruar në nenin 3, paragrafi 1, të kësaj Konvente, me 
përjashtim të rasteve kur neni 5 i kësaj Konvente kërkon përfshirjen e një grupi të 
organizuar kriminal. 

3. Çdo Shtet Palë, mund të adaptoje masa më të rrepta se ato të përcaktuara në këtë 
Konventë për parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar ndërkombëtar. 

 
Neni 35  

Zgjidhja e konflikteve 
 
1. Shtetet Palë, duhet të përpiqen të zgjidhin konfliktet që kanë të bëjnë me 

interpretimin ose zbatimin e kësaj Konvente, nëpërmjet negociatave. 
2. Çdo konflikt ndërmjet dy ose më shumë Shteteve Palë që ka të bëjë me 

interpretimin ose zbatimin e kësaj Konvente, i cili nuk mund të zgjidhet nëpërmjet 
negociatave brenda një kohe të konsiderueshme, me kërkesë të njërit nga Shtetet 
Palë, duhet të kalohet për gjykim. në rast se, gjashtë muaj pas datës së kërkesës 
për gjykim, këto Shtete Palë, nuk janë në gjendje të bien dakord mbi organizimin e 
gjykimit, secila nga Palët mund t'i drejtohet Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë 
me një kërkesë të hartuar në përputhje me Statutin e Gjykatës. 

3. Çdo Shtet Palë, në momentin e nënshkrimit, ratifikimit, pranimit ose aprovimit 
apo aderimit ne këtë Konventë, mund të deklarojë se ai nuk mendon t'i përmbahet 
paragrafit 2 të këtij neni. Shtetet tjera Palë, nuk duhet t'i përmbahen paragrafit 2 të 
këtij neni lidhur me secilin Shtet Palë që ka shprehur një kusht të tillë. 

4. Secili nga Shtetet Palë që ka bërë një rezervë, në përputhje me paragrafin 3 të këtij 
neni, në çdo kohë, mund të tërheqë atë kusht duke njoftuar Sekretarin e 
Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. 

 
Neni 36 

Nënshkrimi, ratifikimi, pranimi dhe aderimi 
 
1. Kjo Konventë duhet, gjithashtu, të jetë e hapur për nënshkrim nga të gjitha Shtetet 

nga 12 deri me 15 dhjetor 2000 në Palermo, Itali, dhe më pas në Selinë e 
Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, deri më 12 Dhjetor 2002. 
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2. Kjo Konventë, duhet gjithashtu, të jetë e hapur për t'u nënshkruar nga organizata të 
integrimit ekonomik rajonal, me kusht që të paktën një Shtet Anëtar i një 
organizate të tillë ta këtë nënshkruar këtë Konventë, në përputhje me paragrafin 1 
të këtij neni. 

3. Kjo Konventë është subjekt ratifikimi, pranimi ose aprovimi. Instrumentet e 
ratifikimit, pranimit ose aprovimit duhet të depozitohen te Sekretari i Përgjithshëm 
i Kombeve të Bashkuara. Një organizatë e integrimit ekonomik rajonal, mund të 
depozitojë instrumentin e saj të ratifikimit, pranimit ose aprovimit në rast se të 
paktën një nga Shtetet e saj Anëtarë e ka bërë këtë, në atë instrument ratifikimi, 
pranimi ose aprovimi, një organizatë e tillë duhet të deklarojë shtrirjen e 
kompetencës së tij, duke respektuar çështjet e trajtuara nga kjo Konventë. Një 
organizatë e tillë duhet, gjithashtu, të informojë depozituesit për çdo modifikim 
dhe shtrirje të kompetencave të saj. 

4. Kjo Konventë është e hapur për aderim nga çdo Shtet apo organizatë rajonale 
integrimi ekonomik, në të cilën të paktën një nga Shtetet Anëtare të organizatës 
është Palë e kësaj Konvente. Instrumentet për aderim duhet të depozitohen me 
Sekretarin e Përgjithshëm të Organizatës se Kombeve të Bashkuara. në momentin 
e aderimit, një organizatë rajonale integrimi ekonomik duhet të deklarojë shtrirjen 
e kompetencave të saj, duke respektuar çështjet e trajtuara nga kjo Konventë. Një 
organizatë e tillë duhet, gjithashtu, të informojë depozituesit për çdo modifikim 
dhe shtrirje të kompetencave të saj. 

 
Neni 37 

Marrëdhëniet me protokollet 
 
1. Kjo Konventë mund të plotësohet nga një ose më shumë protokolle. 
2. Me qëllim që të bëhesh Palë në një Protokoll, një Shtet ose një organizate rajonale 

integrimi ekonomik duhet të jetë Palë, e kësaj Konvente. 
3. Një Shtet Palë, i kësaj Konvente nuk është i detyruar nga një protokoll derisa nuk 

është bërë Palë e protokollit, në përputhje me parashikimet e çështjeve të 
protokollit. 

4. Çdo protokoll i kësaj Konvente duhet interpretuar së bashku me këtë Konventë, 
duke pasur parasysh qëllimin e protokollit. 

 
Neni 38 

Hyrja në fuqi 
 
1. Kjo Konventë duhet të hyjë në fuqi ditën e nëntëdhjetë pas datës së depozitimit të 

instrumentit të dyzetë të ratifikimit, pranimit, aprovimit ose aderimit. Për sa i 
përket këtij paragrafi, çdo instrument i depozituar nga një organizatë rajonale, 
integrimi ekonomik nuk do të llogaritet si shtesë e atyre të cilat janë depozituar 
nga Shtetet Anëtarë të kësaj organizate. 

2. Për çdo shtet ose organizatë rajonale, integrimi ekonomik për ratifikimin, 
pranimin ose hyrjen në Palë të kësaj Konvente pas depozitës se instrumentit të 
dyzetë të çdo veprimi, kjo Konventë do të hyjë në fuqi në ditën e tridhjetë pas 
datës së depozitimit nga çdo Shtet ose organizatë për instrumentin e aplikueshëm. 
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Neni 39 
Amendamentet 

 
1. Pas përfundimit të pesë vjetëve nga hyrja në fuqi të kësaj Konvente, një Shtet 

Palë, mund të propozojë një amendament dhe ta dorëzojë në Sekretariatin e 
përgjithshëm të Organizatës se Kombeve të Bashkuara, i cili duhet që menjëherë 
pas kësaj, të komunikojë amendamentin e propozuar Shteteve Palë, dhe 
Konferencës se Palëve të Konventës për propozimin, marrjen në konsideratë dhe 
vendimin mbi këtë propozim. Konferenca e Palëve duhet të bëjë çdo përpjekje për 
të arritur konsensus për secilin nga amendamentet. në qoftë se të gjitha përpjekjet 
për konsensus janë shfrytëzuar dhe nuk është arritur ndonjë marrëveshje, 
amendamenti duhet që si mundësi të fundit të kërkojë adaptimin e tij me shumicën 
e dy të tretave të Shteteve Palë, të cilat janë të pranishme dhe votojnë në 
Konferencën e Palëve. 

2. Organizatat rajonale të integrimit ekonomik, në raport me kompetencat e tyre, do 
të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës, bazuar në këtë nen, me një numër votash të 
barabartë me numrin e Shteteve të cilat janë Palë e kësaj Konvente. Kjo organizatë 
nuk mund ta ushtrojë të drejtën e saj për të votuar në qoftë se Shtetet votojnë në 
mënyrë të veçuar nga organizata ose anasjelltas. 

3. Një Amendament i aprovuar, në përputhje me paragrafin 1 të këtij neni është 
subjekt ratifikimi, pranimi ose aprovimi nga Shtetet Palë. 

4. Një amendament i aprovuar, në përputhje me paragrafin 1 të këtij neni, duhet të 
hyjë në fuqi duke respektuar nëntëdhjetë ditshin e Shtetit Palë, pas datës së 
depozitimit në Sekretariatin e Përgjithshëm të Organizatës se Kombeve të 
Bashkuara të një instrumenti për ratifikim, pranim ose aprovim për çdo 
amendament. 

5. Kur një amendament hyn në fuqi, ai duhet të bëhet obligim për ato Shtete Palë, të 
cilat kanë shprehur konsensusin e tyre për ta pranuar si të tillë; Shtetet tjera Palë, 
duhet të vazhdojnë të jenë të detyruara nga dispozitat që parashikon ky Protokoll 
dhe çdo amendament i mëparshëm që ata kanë ratifikuar, pranuar apo aprovuar. 

 
Neni 40  

Denoncimi 
 

1. Një Shtet Palë, mund të denoncojë këtë Konventë me një njoftim të shkruar, në 
Sekretariatin e përgjithshëm të Organizatës se Kombeve të Bashkuara. Një 
denoncim i tillë duhet të bëhet efektiv një vit pas datës së marrjes nga Sekretariati 
i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. 

2. Një organizatë rajonale e integrimit ekonomik, mund të pushojë së qeni Palë e 
kësaj Konvente, vetëm atëherë kur të gjithë shtetet pjesëmarrëse në këtë organizatë 
të kenë denoncuar Konventën. 

3. Denoncimi i kësaj Konvente, në përputhje me paragrafin 1 të këtij neni, do të 
përfshijë dhe protokollet e lidhura me këtë Konventë. 
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Neni 41 
Depozitimi dhe gjuhët 

 
1. Sekretariati i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara është vendi i 

depozitimit të kësaj Konvente. 
2. Origjinali i kësaj Konvente do të jete në arabisht, kinezisht, anglisht, frëngjisht, 

rusisht dhe spanjisht me tekste autentike të njëjta, i depozituar në Sekretariatin e 
përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. 

 
Në dëshmi të kësaj, përfaqësuesit e plotfuqishëm të autorizuar nga qeveritë respektive 
nënshkruan këtë Konventë. 
 
 

PROTOKOLL KUNDËR TRAFIKUT TË MIGRANTËVE ME RRUGË 
TOKËSORE, AJRORE DHE DETARE, E CILA PLOTËSON KONVENTËN E 

KOMBEVE TË BASHKUARA KUNDËR KRIMIT TË ORGANIZUAR 
NDËRKOMBËTAR 

 
Shtetet Palë të këtij Protokolli, 
 
Duke deklaruar se masat efektive për parandalimin dhe luftimin e trafikut të 
migrantëve me rrugë tokësore, detare dhe ajrore, kërkojnë një qëndrim të përgjithshëm 
ndërkombëtar, duke përfshirë bashkëpunimin, shkëmbimin e informacionit dhe masa të 
tjera të nevojshme, si dhe masa social-ekonomike në nivel kombëtar, rajonal dhe 
ndërkombëtar, 
 
Duke kujtuar Rezolutën 54/212 të Asamblesë së Përgjithshme, të datës 12 dhjetor 
1999, ne të cilën Asambleja kërkoi që Shtetet Anëtarë dhe Kombet e Bashkuara të 
forcojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e migrimit ndërkombëtar dhe 
zhvillimit, në mënyrë që të trajtojnë shkaqet kryesore të migrimit, veçanërisht ato që 
kanë të bëjnë me varfërinë, dhe të maksimizojnë përfitimet e të interesuarve nga 
migrimi ndërkombëtar, si dhe të nxisin, në vendet përkatëse, mekanizmat ndër rajonale, 
rajonale dhe nën rajonale për të vazhduar trajtimin e çështjes së migrimit dhe 
zhvillimit, 
 
Të bindur për nevojën e sigurimit të një trajtimi human të migrantëve dhe mbrojtje të 
plotë të të drejtave të tyre, 
 
Duke marrë në konsideratë faktin që pavarësisht nga puna e ndërmarrë në forume të 
tjera ndërkombëtare, nuk ka asnjë dokument universal që trajton të gjitha aspektet e 
trafikut të migrantëve dhe çështjeve të tjera që kanë të bëjnë me të, 
 
Të shqetësuar për rritjen e konsiderueshme të veprimtarive të grupeve të organizuara 
kriminale në trafikun e migrantëve dhe veprimtarive të tjera të ngjashme kriminale të 
parashtruara në këtë Protokoll, e cila i shkakton dëme të mëdha Shteteve të interesuara, 
 



Lista II - Lista e instrumenteve shtesë ndërkombëtare evropiane lidhur me të drejtat e njeriut 

 212 

Të shqetësuar gjithashtu që kontrabanda e migrantëve mund të rrezikojë jetën ose 
sigurinë e migrantëve të përfshirë, 
 
Duke krijuar rezolutën 53/111 të Asamblesë se përgjithshme të datës 9 dhjetor 1998, 
sipas së cilës, Asambleja vendosi të krijojë një komitet të posaçëm të hapur 
ndërqeveritar për përpunimin e një konvente të përgjithshme ndërkombëtare kundër 
krimit të organizuar ndërkombëtar dhe diskutimin, ndër të tjera, të përpunimit të një 
dokumenti ligjor ndërkombëtar që trajton trafikun ilegal dhe transportin e migrantëve, 
edhe me rrugë detare, 
 
Të bindur që plotësimin e Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të 
Organizuar Ndërkombëtar me një dokument ligjor ndërkombëtar kundër trafikut të 
migrantëve me rrugë tokësore, detare dhe ajrore, do të jetë i dobishëm për parandalimin 
dhe luftimin e krimit. 
 
Ranë dakord si më poshtë: 
 

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Lidhja me Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër 

Krimit të Organizuar Ndërkombëtar 
 

1. Ky Protokoll plotëson Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të 
Organizuar Ndërkombëtar. Ai duhet të interpretohet se bashku me këtë Konventë. 

2. Dispozitat e Konventës, duhet të përdoren, me ndryshimet e nevojshme, në këtë 
Protokoll, në rast se nuk paraqiten të tjera në këtë dokument.  

3. Veprat penale të përcaktuara si të tilla, në përputhje me nenin 6 të këtij Protokolli, 
duhet të konsiderohen si vepra penale në përputhje me Konventën. 

 
Neni 2 

Deklarimi i qëllimit 
 
Qëllimi i këtij Protokolli është të parandalojë dhe luftojë trafikun e migrantëve, si edhe 
të nxisë bashkëpunimin ndërmjet Shteteve Palë për këtë qëllim, duke mbrojtur, ne të 
njëjtën kohë të drejtat e migrantëve. 

 
Neni 3 

Përdorimi i termave 
 
Për qëllime të këtij Protokolli:  

(a) “Trafik i migrantëve” do të thotë veprim për qëllim përfitimi financiar ose 
material, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, nga kalimi i paligjshëm 
në një Shtet Palë të një personi, në të cilin ai/ajo nuk është shtetas ose 
rezident i përhershëm. 
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(b) “Kalim i paligjshëm” do të thotë kalim i kufirit pa iu përmbajtur kërkesave të 
domosdoshme për kalimin e ligjshëm në Shtetin pritës. 

(c) “Dokument i falsifikuar udhëtimi ose identifikimi”, do të thotë çdo dokument 
udhëtimi ose identifikimi, i cili: 
(i) është bërë ose ndryshuar në mënyrë të falsifikuar në rrugë noteriale 

nga çdokush, me përjashtim të një personi ose agjencie të autorizuar 
me ligj për të bërë ose lëshuar dokumente udhëtimi ose identifikimi në 
emër të një Shteti; ose 

(ii) është lëshuar ose marrë në mënyrë të parregullt, nëpërmjet paraqitjes 
së të dhënave të falsifikuara, korrupsionit, kërcënimit ose të ndonjë 
mënyrë tjetër të paligjshme; ose  

(iii) përdoret nga një person tjetër dhe jo nga mbajtësi i ligjshëm.  
(d) “Anije” do të thotë çdo lloj mjeti lundrues, duke përfshirë dhe mjetet jo 

transportuese dhe hidroplanët, që përdoren ose të afta për t'u përdorur si mjet 
transporti ujor, me përjashtim të anijeve luftarake, anije ndihmëse marine ose 
anije të tjera të zotëruara ose që veprojnë për qeverinë dhe të përdorura, tani 
për tani, vetëm për shërbime qeveritare jo tregtare. 

 
Neni 4 

Qëllimi i zbatimit 
 
Ky Protokoll, me përjashtim të rasteve kur e kundërta deklarohet në këtë dokument, 
duhet t'i referohet parandalimit, hetimit dhe ndjekjes të veprave penale, të përcaktuara 
sipas nenit 6 të këtij Protokolli, kur ato kanë natyrë ndërkombëtare dhe që përfshijnë 
grup të organizuar kriminal, si edhe mbrojtjes së të drejtave të personave që kanë qenë 
objekt i veprave të tilla penale. 

 
Neni 5 

Përgjegjësia penale e migrantëve 
 
Migrantët nuk duhet të bëhen subjekt i ndjekjes penale në bazë të këtij Protokolli, për 
faktin se kanë qenë objekt i veprimit të përmendur në nenin 6 të këtij Protokolli. 

 
Neni 6 

Penalizmi 
 

1. Secili Shtet duhet të adaptojë masa të tilla legjislative dhe masa të tjera që mund të 
jene të nevojshme për të cilësuar si vepra penale, nëse kryhen qëllimisht dhe për të 
marre, direkt ose indirekt, një përfitim financiar ose material: 
(a) trafikun e migrantëve; 
(b) në rast se kryhen me qëllim mundësimin e trafikut të migrantëve: 

(i) paraqitja e dokumenteve të falsifikuara të udhëtimit dhe identifikimit; 
(ii) gjetja, sigurimi ose posedimi i një dokumenti të tillë. 

(c) krijimin e mundësisë për një person, i cili nuk është shtetas ose nuk ka 
qëndrim të përhershëm në Shtetin e interesuar, pa plotësuar kërkesat e 
domosdoshme për të qëndruar ligjërisht në këtë Shtet nëpërmjet mënyrave të 
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përmendura në nënparagrafin (b) të këtij paragrafi ose nëpërmjet mjeteve të 
tjera ligjore. 

2. Secili Shtet Palë, duhet të adaptojë, gjithashtu, masa të tilla legjislative dhe masa 
të tjera të nevojshme për të cilësuar si vepra penale: 
(a) duke iu nënshtruar koncepteve bazë të sistemit të tij ligjor, tentativën për të 

kryer një vepër penale, të cilësuar në përputhje me paragrafin 1 të këtij neni; 
(b) pjesëmarrjen si bashkëpunëtor në një vepër penale, të cilësuar në përputhje 

me paragrafin 1(a), (b) (i) ose (c) të këtij neni dhe, duke iu nënshtruar 
koncepteve bazë të sistemit të tij ligjor, pjesëmarrjen si bashkëpunëtor në një 
vepër penale të cilësuar, në përputhje me paragrafin l(b) (ii) të këtij neni; 

(c) organizimin ose drejtimin e personave të tjerë për të kryer një vepër penale të 
cilësuar, në përputhje me paragrafin 1 të këtij neni. 

3. Secili Shtet Palë, duhet të adaptojë masa të tilla legjislative dhe masa të tjera të 
nevojshme për të cilësuar si rrethana rënduese për veprat e cilësuara, në përputhje 
me paragrafin 1 (a), (b), (i) dhe (c) të këtij neni dhe duke iu nënshtruar koncepteve 
bazë të sistemit të tij ligjor, për veprat penale të cilësuara, në përputhje me 
paragrafin 2 (b) dhe (c) të këtij neni, rrethanat:  
(a) që rrezikojnë ose kanë të ngjarë se do të rrezikojnë jetën ose sigurinë e 

migrantëve në fjalë; ose 
(b) që mundësojnë trajtimin jonjerëzor ose degradues, duke përfshirë dhe 

shfrytëzimin, e këtyre migrantëve.  
4. Asgjë në këtë Protokoll nuk duhet të ndalojë një Shtet Palë që të marrë masa 

kundër një personi, sjellja e të cilit përbën një vepër penale në bazë të ligjit të tij 
vendas.  

 
 

II. TRAFIKU I MIGRANTËVE ME RRUGË DETARE 
 

Neni 7 
Bashkëpunimi 

 
Shtetet Palë, duhet të bashkëpunojnë sa më shumë të jetë e mundur për parandalimin 
dhe pengimin e trafikut të migrantëve me rrugë detare, në përputhje me ligjin 
ndërkombëtar të detit. 

 
Neni 8 

Masat kundër trafikut të migrantëve në rrugë detare 
 
1. Një Shtet Palë që ka arsye të drejta për të dyshuar se një anije që valëvit flamurin e 

tij ose pretendon të jetë e regjistruar tek ai, e cila nuk ka shtetësi ose që, 
pavarësisht se valëvit një flamur të huaj ose refuzon të tregojë një flamur, ka në të 
vërtetë shtetësinë e Shtetit Palë të interesuar dhe është përfshirë në trafikun e 
migrantëve nëpërmjet detit, mund të kërkojë ndihmën e Shteteve të tjera Palë, për 
të penguar përdorimin e anijes për këtë qëllim. Shtetet Palë që u kërkohet një gjë e 
tillë duhet të ofrojnë ndihmën e tyre në atë masë që e kanë të mundur. 
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2. Një Shtet Palë që ka arsye të drejta për të dyshuar se një anije që ushtron lirinë e 
lundrimit në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe valëvit flamurin ose mban 
shenjat e regjistrimit të një Shteti tjetër Palë, merret me trafikun e migrantëve 
nëpërmjet detit, mund të njoftojë për këtë gjë Shtetin, flamurin e të cilit mban 
anija, të kërkojë konfirmimin e regjistrimit dhe, në qoftë se konfirmohet, të 
kërkojë autorizimin nga ky Shtet për të marre masat e duhura në lidhje me atë 
anije. Shteti i fundit mund të autorizojë Shtetin kërkues, nder të tjera: 
(a) të hyje në anije;  
(b) të kontrolloje në anije; dhe 
(c) në rast se zbulohen prova se anija merret me trafikun e migrantëve nëpërmjet 

detit, të marrë masat e përshtatshme në lidhje me anijen, personat dhe 
ngarkesën që ndodhet në bord, në mënyrën e autorizuar nga Shteti, flamurin e 
të cilit mban anija. 

3. Një Shtet Palë që ka marrë masat, në përputhje me paragrafin 2 të këtij neni, duhet 
të njoftojë menjëherë Shtetin, flamurin e të cilit mban anija, për rezultatet e këtyre 
masave. 

4. Një Shtet Palë, duhet t'i përgjigjet menjëherë kërkesës nga një Shtet tjetër Palë, për 
të përcaktuar nëse një anije, që pretendon të jetë e regjistruar tek ai ose valëvit 
flamurin e tij, është e autorizuar të veprojë kështu dhe të parashtroje një kërkesë në 
përputhje me paragrafin 2 të këtij neni. 

5. Në përputhje me nenin 7 të këtij Protokolli, një Shtet, flamurin e të cilit mban 
anija, mund t'ia nënshtrojë autorizimin e tij kushteve, të cilat do të pranohen prej 
tij dhe Shtetit kërkues, duke përfshirë kushtet që lidhen me përgjegjësinë dhe 
shtrirjen e masave efektive që do të merren. Një Shtet Palë, nuk do të marre masa 
plotësuese pa autorizimin e shprehur të Shtetit, flamurin e të cilit mban anija, 
përveç masave të nevojshme për të reduktuar rrezikun e lartë për jetën e personave 
ose të atyre masave që rrjedhin nga marrëveshjet përkatëse, dypalëshe ose 
shumëpalëshe. 

6. Secili Shtet Palë, duhet të caktojë një autoritet ose, në rastet e domosdoshme, 
autoritetet për të marrë dhe për t'iu përgjigjur kërkesave për ndihmë, për 
konfirmimin e regjistrimit ose të se drejtës së një anijeje për të valëvitur flamurin e 
tij dhe për autorizimin e marrjes së masave të duhura. Ky caktim duhet t'i bëhet i 
njohur përmes Sekretarit të Përgjithshëm, të gjitha Shteteve të tjera Palë, brenda 
një muaji nga data caktimit. 

7. Një Shtet Palë që ka arsye të drejta për të dyshuar se një anije është përfshirë në 
trafikun e migrantëve nëpërmjet detit dhe është pa shtetësi ose mund të 
konsiderohet si e tillë, mund të hyjë dhe të kontrollojë në anije, në rast se zbulohen 
prova që vërtetojnë dyshimin, ai Shtet Palë, duhet të marrë masat e duhura, në 
përputhje me legjislacionin përkatës vendas dhe ndërkombëtar. 

 
Neni 9 

Klauzolat mbrojtëse 
 
1. Nëse një Shtet Palë, merr masa kundër një anijeje, në përputhje me nenin 8 të këtij 

Protokolli, ai duhet: 
(a) të garantojë sigurinë e trajtimit njerëzor të personave që ndodhen në bord; 
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(b) të marrë parasysh nevojën për të mos rrezikuar sigurinë e anijes ose të 
ngarkesës së saj; 

(c) të marrë parasysh nevojën për të mos cenuar interesat tregtare ose ligjore të 
Shtetit, flamurin e të cilit mban anija, ose të ndonjë Shteti tjetër të interesuar; 

(d) të garantojë, me mundësitë që ka që çdo masë e marre në lidhje me anijen nuk 
dëmton mjedisin.  

2. në rast se arsyet për marrjen e masave në zbatim të nenit 8 të këtij Protokolli janë 
të pabazuara, anija duhet të kompensohet për çdo humbje ose dëmtim që ka 
pësuar, me kusht që anija të mos ketë kryer ndonjë veprim që të justifikojë masat e 
marra. 

3. Duhet të merret në konsideratë që çdo masë e marrë, e adaptuar ose e zbatuar në 
përputhje me këtë kapitull, të mos ndërhyjë ose ndikojë në: 
(a) të drejtat dhe detyrimet dhe në ushtrimin e juridiksionit të Shteteve 

bregdetare, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare të detit; ose 
(b) autoritetin e Shtetit, flamurin e të cilit e mban anija, për të ushtruar 

juridiksionin dhe kontrollin në çështjet administrative, teknike dhe sociale që 
kanë të bëjnë me anijen. 

4. Çdo masë e marrë në det, në zbatim të këtij kapitulli, do të kryhet vetëm në 
luftanijet ose avionët luftarake, ose nga anije apo avionë të tjerë që kanë shenja të 
qarta dhe janë të identifikueshëm se kryejnë shërbime qeveritare dhe të autorizuara 
për këtë qëllim.  

 
 

III. PARANDALIMI, BASHKËPUNIMI DHE MASAT TJERA 
 

Neni 10  
Informacioni 

 
1. Pa cenuar nenet 27 dhe 28 të Konventës dhe në përputhje me sistemet e tyre të 

brendshme ligjore dhe administrative, Shtetet Palë, në veçanti ato që kanë kufij të 
përbashkët ose ndodhen në rrugët e trafikimit të migrantëve, për qëllimet e arritjes 
së objektivave të këtij Protokolli, duhet të shkëmbejnë ndërmjet tyre informacione 
përkatëse në lidhje me çështje të tilla si: 
(a) pikat e imbarkimit dhe destinacionit, si dhe rrugët, transportuesit dhe mjetet e 

transportit, që dihet ose dyshohet se janë përdorur nga një grup i organizuar 
kriminal që kryejnë aktet e parashikuara në nenin 6 të këtij Protokolli; 

(b) identiteti dhe metodat e organizatave ose të grupeve të organizuara kriminale, 
që njihen ose dyshohen që kryejnë aktet e parashikuara në nenin 6 të këtij 
Protokolli; 

(c) autenticiteti dhe forma e duhur e dokumenteve të udhëtimit, të lëshuara nga 
një Shtet Palë, dhe vjedhja ose keqpërdorimi përkatës i dokumenteve të 
paplotësuara të udhëtimit ose identitetit; 

(d) mjetet dhe metodat e fshehjes dhe transportimit të personave, ndryshimi i 
paligjshëm, riprodhimi, marrja ose keqpërdorimi në një formë tjetër i 
dokumenteve të udhëtimit ose identitetit, të përdorura në aktet e parashikuara 
në nenin 6 të këtij Protokolli dhe mënyra të zbulimit të tyre; 
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(e) eksperiencat dhe praktikat ligjore, si dhe masat për parandalimin dhe luftën 
kundër akteve të parashikuara në nenin 6 të këtij Protokolli; dhe 

(f) informacionin shkencor dhe teknologjinë, të dobishëm për zbatimin e ligjit, 
me qëllim që të rrisin aftësinë e njeri-tjetrit për të parandaluar, zbuluar dhe 
hetuar aktet e parashikuara në nenin 6 të këtij Protokolli dhe për të ndjekur 
penalisht personat e përfshirë në to.  

2. Një Shtet Palë që merr informacionin duhet të përmbushë të gjitha kërkesat e 
Shtetit Palë që e ka transmetuar atë, i cili vendos kufizime për përdorimin e tij. 

 
Neni 11 

Masat kufitare 
 
1. Pa cenuar angazhimet ndërkombëtare në lidhje me lëvizjen e lirë të njerëzve, 

Shtetet Palë, duhet të forcojnë sa më shumë të jetë e mundur kontrollet kufitare, të 
cilat mund të jenë të nevojshme për parandalimin dhe zbulimin e trafikut të 
emigranteve. 

2. Secili Shtet Palë, duhet të adaptojë masa legjislative ose masa të tjera të 
nevojshme për të parandaluar, sa më shumë që të jetë e mundur, përdorimin e 
mjeteve të transportit nga transportues tregtarë për kryerjen e veprave penale të 
parashikuara në nenin 6 paragrafi l(a) të këtij Protokolli. 

3. Në rastet e duhura dhe pa cenuar konventat ndërkombëtare të zbatueshme, masa të 
tilla duhet të përfshijnë vendosjen e detyrimit të transportuesve tregtare, duke 
përfshirë çdo kompani transporti, pronarin ose drejtuesin e çdo mjeti transporti për 
t'u siguruar që të gjithë pasagjerët posedojnë dokumentet e udhëtimit të kërkuara 
për të hyrë në Shtetin pritës.  

4. Çdo Shtet Palë, duhet të marrë masat e duhura në përputhje me legjislacionin e tij 
të brendshëm për sigurimin e sanksioneve në rastet e dhunimit të detyrimit të 
parashikuar në paragrafin 3 të këtij neni. 

5. Në përputhje me legjislacionin e tij të brendshëm, çdo Shtet Palë, duhet të marrë 
parasysh marrjen e masave që lejojnë mohimin e hyrjes në Shtetin tjetër ose 
revokimin e vizave të personave të implikuar në kryerjen e veprave penale të 
përcaktuara, në përputhje me këtë Protokoll.  

6. Pa cenuar nenin 27 të Konventës, Shtetet Palë, duhet të marrin në konsideratë 
forcimin e bashkëpunimit ndërmjet agjencive të kontrollit kufitar, duke krijuar dhe 
ruajtur, ndër të tjera kanale të drejtpërdrejta komunikimi.  

 
Neni 12 

Sigurimi dhe kontrolli i dokumenteve 
 
Çdo Shtet Palë, duhet të marrë masa të tilla të nevojshme brenda mundësive që ka: (a) 
për t'u siguruar që dokumentet e udhëtimit ose të udhëtimit të lëshuara nga ai janë të 
tilla që nuk mund të keqpërdoren me lehtësi dhe nuk mund të falsifikohen, të 
ndryshohen në mënyrë të paligjshme, të riprodhohen ose lëshohen; dhe (b) për të 
garantuar integritetin dhe sigurinë e dokumenteve të udhëtimit ose identifikimit të 
lëshuara nga Shteti Palë, ose në emër të tij dhe për të parandaluar krijimin, lëshimin 
dhe përdorimin e tyre të paligjshëm. 
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Neni 13 
Legjitimiteti dhe vlefshmëria e dokumenteve 

 
Me kërkesë të një Shteti tjetër Palë, një Shtet Palë, në përputhje me legjislacionin e tij 
të brendshëm, duhet të verifikojë brenda një kohë të arsyeshme legjitimitetin dhe 
vlefshmërinë e dokumenteve të udhëtimit ose identifikimit të lëshuar në emër të tij dhe 
dyshohet që po përdoren për qëllimet e akteve të parashikuara në nenin 6 të këtij 
Protokolli. 

 
Neni 14 

Trajnimi dhe bashkëpunimi teknik 
 
1. Shtetet Palë të sigurojnë ose forcojnë trajnimin e specializuar për zyrtaret e 

imigracionit dhe zyrtarët tjerë për parandalimin e akteve të parashikuara në nenin 
6 të këtij Protokolli dhe për trajtimin human të migrantëve që kanë qenë objekt i 
akteve të tilla, duke respektuar në të njëjtën kohë të drejtat e tyre të parashikuara 
në këtë Protokoll. 

2. Shtetet Palë, duhet të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin, me organizata 
ndërkombëtare kompetente, organizata joqeveritare, organizata të tjera përkatëse 
dhe elemente të tjerë të shoqërisë civile për të siguruar trajnimin e duhur të 
personelit në territoret e tyre për parandalimin, luftimin dhe eliminimin e akteve të 
parashikuara në nenin 6 të këtij Protokolli dhe mbrojtjen e të drejtave të 
migrantëve që janë objekt i akteve të tilla. Një trajnim i tillë duhet të përfshijë: 
(a) përmirësimin e sigurisë dhe cilësisë se dokumenteve të udhëtimit;  
(b) njohjen dhe zbulimin e dokumenteve të falsifikuara të udhëtimit ose 

identifikimit; 
(c) grumbullimin e të dhënave të krimit, që kanë të bëjnë, veçanërisht, me 

identifikimin e grupeve të organizuara kriminale që njihen ose dyshohen të 
jenë përfshirë në aktet e parashikuara në nenin 6 të këtij Protokolli, metodat e 
përdorura për transportin e migrantëve të trafikuar, keqpërdorimin e 
dokumenteve të udhëtimit ose identifikimit për qëllimet e akteve të 
parashikuar në nenin 6 dhe mjetet e fshehjes të përdorura në trafikun e 
migranteve; 

(d) përmirësimin e procedurave të zbulimit të personave të trafikuar në pikat 
konvencionale dhe jo konvencionale të hyrjes dhe daljes; dhe 

(e) trajtimin human të migrantëve dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre, siç 
parashikohet në këtë Protokoll.  

3. Shtetet Palë, me ekspertizën përkatëse, duhet t'u sigurojnë ndihmë teknike 
Shteteve që janë shpesh vende të origjinës dhe transitit të personave që janë objekt 
i akteve të parashikuara në nenin 6 të këtij Protokolli. Shtetet Palë, duhet të bëjnë 
çdo përpjekje për të siguruar burimet e nevojshme siç janë mjetet, sistemet 
kompjuterike dhe lexuesit e dokumenteve për të luftuar aktet e parashikuara në 
nenin 6.  
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Neni 15  
Masa të tjera parandalimi  

 
1. Çdo Shtet Palë, duhet të marrë masa për të siguruar dhe forcuar programet e 

informacionit për ndërgjegjësimin e publikut për faktin se aktet e parashikuara në 
nenin 6 të këtij Protokolli, përbejnë veprimtari kriminale të kryera nga grupe të 
organizuara kriminale për përfitime dhe që ato paraqesin rreziqe serioze për 
migrantët e implikuar. 

2. Në përputhje me nenin 31 të Konventës, Shtetet Palë, duhet të bashkëpunojnë në 
fushën e informimit publik për parandalimin e rënies se migrantëve potenciale 
viktime e grupeve të organizuara kriminale. 

3. Çdo Shtet duhet të nxisë dhe forcojë programe zhvillimi dhe bashkëpunimi në 
nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar, duke marrë parasysh realitetet social-
ekonomike të migrimit dhe duke i kushtuar vëmendje të veçantë zonave me 
probleme ekonomike dhe sociale, për të luftuar shkaqet kryesore social-
ekonomike të trafikut të migrantëve, si varfërinë dhe mungesën e zhvillimit. 

 
Neni 16  

Mbrojtja dhe masat ndihmëse 
 
1. Në zbatim të këtij protokolli, çdo Shtet Palë, në përputhje me detyrimet e tij sipas 

të drejtës ndërkombëtare, duhet të marrë të gjitha masat e duhura, duke përfshirë, 
në rast se është e nevojshme, legjislacionin për të ruajtur dhe mbrojtur të drejtat e 
personave që janë bërë objekt i akteve të parashikuara në nenin 6 të këtij 
Protokolli, siç është pranuar në bazë të së drejtës ndërkombëtare të aplikueshme, 
veçanërisht të drejtën për të jetuar dhe të drejtën për të mos iu nënshtruar torturës, 
trajtimeve e ndëshkimeve të tjera mizore, jonjerëzore dhe degraduese. 

2. Çdo Shtet Palë, duhet të marrë masat e duhura për t'ua siguruar migrantëve 
mbrojtjen e duhur kundër dhunës që mund të ushtrohet ndaj tyre nga individë ose 
grupe, për arsye se ato janë objekt i akteve të parashikuara në nenin 6 të këtij 
Protokolli. 

3. Çdo Shtet Palë, duhet t'ia sigurojë ndihmën e duhur migrantëve, jeta ose siguria e 
të cilëve rrezikohet për arsye se janë objekt i akteve të parashikuara në nenin 6 të 
këtij Protokolli. 

4. në zbatimin e dispozitave të këtij neni, Shtetet Palë, duhet të marrin parasysh 
nevojat e veçanta të grave dhe fëmijëve. 

5. Në rastin e zbulimit të një personi i cili është objekt i akteve të parashikuara në 
nenin 6 të këtij Protokolli, çdo Shtet Palë, duhet të përmbushë detyrimet e tij sipas 
Konventës se Vjenës për Marrëdhëniet Konsullore, duke përfshirë dhe informimin 
pa vonesë të personit të interesuar për dispozitat që kanë të bëjnë me njoftimin dhe 
komunikimin me zyrtarët konsullorë. 
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Neni 17 
Marrëveshjet 

 
Shtetet Palë, duhet të marrin parasysh lidhjen e marrëveshjeve ose mirëkuptimeve, 
dypalëshe ose rajonale që synojnë: 

(a) vendosjen e masave të duhura dhe efektive për parandalimin dhe luftimin e 
akteve të parashikuara në nenin 6 të këtij Protokolli; ose  

(b) forcimin e dispozitave të këtij Protokolli.  
 

Neni 18 
Kthimi i migrantëve të trafikuar 

 
1. Çdo Shtet Palë, pranon të lehtësojë dhe pranojë, pa vonesa të paarsyeshme, 

kthimin e një personi që është objekt i akteve të parashikuara në nenin 6 të këtij 
Protokolli dhe që është shtetas ose ka të drejtën e qëndrimit të përhershëm në 
territorin e tij në kohen e kthimit. 

2. Çdo Shtet Palë, duhet të marrë në konsideratë mundësinë e lehtësimit dhe pranimit 
të kthimit të një personi që është objekt i akteve të parashikuara në nenin 6 të këtij 
Protokolli dhe që ka të drejtën e qëndrimit të përhershëm në territorin e tij në 
kohen e hyrjes në Shtetin pritës, në përputhje me legjislacionin e tij të brendshëm. 

3. Me kërkesë të Shtetit Palë pritës, një Shtet Palë i kërkuar, duhet të verifikojë, pa 
vonesa të paarsyeshme, nëse një person që ka qenë objekt i akteve të parashikuara 
në nenin 6 të këtij Protokolli, është shtetas i tij ose ka të drejtën e qëndrimit të 
përhershëm në territorin e tij. 

4. Me qëllim që të lehtësohet kthimi i një personi që ka qenë objekt i akteve të 
parashikuara në nenin 6 të këtij Protokolli dhe që nuk ka dokumentet e duhura, 
Shteti Palë, shtetas i të cilit është personi ose në të cilin ky i fundit ka të drejtën e 
qëndrimit të përhershëm, duhet të pranojë të lëshojë, me kërkesën e Shtetit Palë, 
pritës, dokumentet e udhëtimit ose ndonjë autorizim tjetër që mund të jetë i 
nevojshëm për të mundësuar personin të udhëtojë dhe të rihyjë në territorin e tij.  

5. Çdo Shtet Palë që përfshihet në kthimin e një personi, që ka qenë objekt i akteve të 
parashikuara në nenin 6 të këtij Protokolli, duhet të marrë të gjitha masat përkatëse 
për të zbuluar kthimin në mënyrë të rregullt dhe duke pasur parasysh sigurinë dhe 
dinjitetin e personit.  

6. Shtetet Palë, mund të bashkëpunojnë me organizatat ndërkombëtare përkatëse për 
zbatimin e këtij neni.  

7. Ky nen nuk duhet të cenojë të drejtat që i janë dhënë personave që kanë qenë 
objekt i akteve të parashikuara në nenin 6 të këtij Protokolli nga ndonjë ligj i 
brendshëm i Shtetit Palë pritës.  

8. Ky nen nuk duhet të cenojë detyrimet në bazë të ndonjë traktati tjetër të 
aplikueshëm, dypalësh ose shumëpalësh, ose të ndonjë marrëveshjeje tjetër 
vepruese që rregullon, plotësisht ose pjesërisht, kthimin e personave që kanë qenë 
objekt i akteve të parashikuara në nenin 6 të këtij Protokolli.  
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III. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE  
 

Neni 19 
Klauzola mbrojtëse 

 
1. Asgjë në këtë Protokoll nuk duhet të cenojë të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë 

e tjera të Shteteve dhe individëve në bazë të së drejtës ndërkombëtare, duke 
përfshirë të drejtën ndërkombëtare monetare, dhe të së drejtës ndërkombëtare për 
të drejtat e njeriut dhe, në veçanti, Konventën e vitit 1951 dhe Protokollin e vitit 
1967, që lidhet me statusin e refugjatëve dhe parimin e moskthimit të refugjatëve 
(non-refoulement) të përfshirë në këtë dokument. 

2. Masat e parashikuara në këtë Protokoll duhet të interpretohen dhe zbatohen në 
mënyrë jo diskriminuese ndaj personave që kanë qenë objekt i akteve të 
parashikuara në nenin 6l të këtij Protokolli. Interpretimi dhe vënia në zbatim i 
këtyre masave duhet të bëhet në përputhje me parimet e njohura ndërkombëtare të 
mos diskriminimit.  

 
Neni 20 

Zgjidhja e konflikteve 
 
1. Shtetet Palë, duhet të përpiqen të zgjidhin konfliktet lidhur me interpretimin dhe 

vënien në zbatim të këtij Protokolli nëpërmjet negociatave. 
2. Çdo konflikt ndërmjet dy ose më shumë Shteteve Palë, që ka të bëjë me 

interpretimin ose zbatimin e këtij Protokolli, i cili nuk mund të zgjidhet nëpërmjet 
negociatave brenda një kohe të konsiderueshme, me kërkesë të njërit nga Shtetet 
Palë, duhet të kalohet për gjykim. në rast se gjashtë muaj pas datës së kërkesës për 
gjykim, këto Shtete Palë, nuk janë në gjendje të bien dakord mbi organizimin e 
gjykimit, secila nga Palët mund t'i drejtohet Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, 
me një kërkesë të hartuar në përputhje me Statutin e Gjykatës.  

3. Çdo Shtet Palë, në momentin e nënshkrimit, ratifikimit, pranimit ose aprovimit 
apo të aderimit në këtë Protokoll, mund të deklarojë se ai nuk mendon t'i 
përmbahet paragrafit 2 të këtij neni. Shtetet e tjera Palë, nuk duhet t'i përmbahen 
paragrafit 2 të këtij neni lidhur me secilin Shtet Palë që ka shprehur një kusht të 
tillë. 

4. Secili nga Shtetet Palë, që ka shprehur një rezervë në përputhje me paragrafin 3 të 
këtij neni, në çdo kohë, mund ta tërheqë atë, duke njoftuar Sekretarin e 
Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. 

 
Neni 21 

Nënshkrimi, ratifikimi, pranimi dhe aderimi  
 
1. Ky Protokoll duhet të jetë i hapur për nënshkrim nga të gjitha Shtetet nga 12 deri 

më 15 Dhjetor 2000 në Palermo, Itali, dhe më pas në Selinë e Kombeve të 
Bashkuara në Nju Jork deri më 12 Dhjetor 2002. 

2. Ky Protokoll duhet, gjithashtu, të jetë i hapur për t'u nënshkruar nga organizata të 
integrimit ekonomik rajonal, me kusht që të paktën një Shtet Anëtar i një 



Lista II - Lista e instrumenteve shtesë ndërkombëtare evropiane lidhur me të drejtat e njeriut 

 222 

organizate të tillë ta këtë nënshkruar këtë Protokoll, në përputhje me paragrafin 1, 
të këtij neni.  

3. Ky Protokoll është subjekt ratifikimi, pranimi ose aprovimi. Instrumentet e 
ratifikimit, pranimit ose aprovimit duhet të depozitohen te Sekretari i përgjithshëm 
i Kombeve të Bashkuara. Një organizatë e integrimit ekonomik rajonal, mund të 
depozitojë instrumentin e saj të ratifikimit, pranimit ose aprovimit, në rast se të 
paktën një nga Shtetet Anëtare e ka bërë këtë. në atë instrument ratifikimi, pranimi 
ose aprovimi, një organizatë e tillë duhet të deklarojë shtrirjen e kompetencës së 
tij, duke respektuar çështjet e trajtuara nga ky Protokoll. Një organizatë e tillë 
duhet, gjithashtu, të informojë depozituesit për çdo modifikim përkatës dhe 
shtrirje të kompetencave të saj. 

4. Ky Protokoll është i hapur për aderim nga çdo Shtet apo organizatë rajonale 
integrimi ekonomik, në të cilën të paktën një nga Shtetet Anëtare të organizatës 
është Palë, e kësaj Konvente. Instrumentet për aderim duhet të depozitohen në 
Sekretariatin e Përgjithshëm të Organizatës se Kombeve të Bashkuara. në 
momentin e aderimit, një organizatë rajonale integrimi ekonomik duhet të 
deklarojë shtrirjen e kompetencave të saj, duke respektuar çështjet e trajtuara nga 
ky Protokoll. Një organizatë e tillë duhet, gjithashtu, të informoje depozituesit për 
çdo modifikim dhe shtrirje të kompetencave të saj.  

 
Neni 22 

Hyrja në fuqi 
 
1. Ky Protokoll duhet të hyje në fuqi ditën e nëntëdhjetë pas datës së depozitimit të 

instrumentit të dyzetë të ratifikimit, pranimit, aprovimit ose aderimit. Për sa i 
përket këtij paragrafi, çdo instrument i depozituar nga një organizatë rajonale 
integrimi ekonomik nuk do të llogaritet si shtesë e atyre të cilat janë depozituar 
nga Shtetet Anëtare të kësaj organizate.  

2. Për çdo Shtet ose organizatë rajonale të integrimit ekonomik për ratifikimin, 
pranimin në hyrjen si Palë të këtij Protokolli, pas depozitës së instrumentit të 
dyzetë të çdo akti, ky Protokoll do të hyjë në fuqi në ditën e tridhjetë pas datës së 
depozitimit nga çdo Shtet ose organizatë për instrumentin e aplikueshëm ose në 
datën kur ky Protokoll hyn në fuqi, në përputhje me paragrafin 1 të këtij neni, 
cilido qoftë ky i fundit. 

 
Neni 23 

Amendamentet 
 

1. Pas përfundimit të pesë vjetëve nga hyrja në fuqi e këtij Protokolli, një Shtet Palë, 
mund të propozojë një amendament dhe ta dorëzojë në Sekretariatin e 
Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, i cili duhet që menjëherë 
pas kësaj të komunikojë amendamentin e propozuar ndaj Shteteve Palë, dhe 
Konferencës së Palëve të Konventës për propozimin, marrjen në konsideratë dhe 
vendimin mbi këtë propozim. Shtetet Palë të këtij Protokolli në takimin e 
Konferencës së Palëve duhet të bëjnë çdo përpjekje për të arritur konsensus për 
secilin amendament. në rast se të gjitha përpjekjet për konsensus janë shfrytëzuar 
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dhe nuk është arritur ndonjë marrëveshje, amendamenti duhet që si mundësi të 
fundit të kërkojë adaptimin e tij me shumicën e dy të tretave të Shteteve Palë, të 
cilët janë të pranishme dhe votojnë në Konferencën e Palëve. 

2. Organizatat rajonale të integrimit ekonomik, në raport me kompetencat e tyre, do 
të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës bazuar në këtë nen me një numër votash të 
barabartë me numrin e Shteteve të cilat janë Palë, e këtij Protokolli. Një organizatë 
e tillë nuk mund ta ushtrojë të drejtën e saj për të votuar, në qoftë se Shtetet 
votojnë në mënyrë të veçuar nga organizata ose anasjelltas.  

3. Një amendament i aprovuar në përputhje me paragrafin 1. të këtij neni është 
subjekt ratifikimi, pranimi ose aprovimi nga Shtetet Palë. 

4. Një amendament i aprovuar në përputhje me paragrafin 1 të këtij neni duhet të 
hyjë në fuqi duke respektuar nëntëdhjetë ditshin e Shtetit Palë, pas datës së 
depozitimit në Sekretariatin e përgjithshëm të Organizatës se Kombeve të 
Bashkuara të një instrumenti për ratifikim, pranim ose aprovim të çdo 
amendamenti. 

5. Kur një amendament hyn në fuqi, ai duhet të bëhet obligim për ato Shtete Palë, të 
cilat kanë shprehur konsensusin e tyre për ta pranuar si të tillë. Shtetet e tjera Palë, 
duhet të vazhdojnë t'i nënshtrohen dispozitave që parashikon ky Protokoll dhe çdo 
amendament i mëparshëm që ata kanë ratifikuar, pranuar apo aprovuar. 

 
Neni 24 

Denoncimi 
 

1. Një Shtet Palë, mund të denoncojë këtë Protokoll me një njoftim të shkruar në 
Sekretariatin e Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Një njoftim 
i tillë do të ketë efekt një vit pas marrjes së njoftimit nga Sekretariati. 

2. Një organizatë rajonale e integrimit ekonomik do të përpiqet të jetë një Palë, për 
këtë Protokoll atëherë kur të gjitha Shtetet e tij Anëtarë ta kenë denoncuar atë. 

 
Neni 25 

Depozitimi dhe gjuhët 
 
1. Sekretariati i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara është përcaktuar si 

depozituesi i këtij Protokolli.  
2. Origjinali i këtij Protokolli, tekstet e tij në gjuhën arabe, kineze, anglisht, 

frëngjisht, rusisht dhe spanjisht janë autentikisht të barabarta, do të depozitohen në 
Sekretariatin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. 

 
Si dëshmi, personat e poshtë shënuar, të autorizuar nga Qeveritë e tyre respektive, kanë 
firmosur këtë Protokoll.  
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PROTOKOLLI MBI PARANDALIMIN, PENGIMIN DHE NDËSHKIMIN E 
TRAFIKUT TË PERSONAVE, VEÇANËRISHT TË GRAVE DHE FËMIJËVE, 
NË PLOTËSIM TË KONVENTËS SË KOMBEVE TË BASHKUARA KUNDËR 

KRIMIT TË ORGANIZUAR NDËRKOMBËTAR 
 
Shtetet Palë në këtë Protokoll,  
 
Duke deklaruar se aksionet efektive për të luftuar trafikun ndërkombëtar të personave, 
veçanërisht të grave dhe fëmijëve, kërkon një trajtim të gjithanshëm dhe ndërkombëtar 
në vendet e origjinës, transitit dhe destinacionit, që përfshin masat për të parandaluar 
këtë trafik, për të ndëshkuar trafikantët dhe për të mbrojtur viktimat e një trafiku të 
tillë, përfshirë mbrojtjen e të drejtave të tyre të njohura ndërkombëtarisht, 
 
Duke marrë parasysh faktin që pavarësisht ekzistencës së një shumëllojshmërie 
instrumentesh ndërkombëtare, që përfshijnë rregullat dhe masat praktike për të luftuar 
shfrytëzimin seksual të grave dhe fëmijëve, nuk ka një instrument universal që i 
adresohet të gjitha aspekteve të trafikimit të personave, 
 
Të shqetësuar që në mungesë të një instrumenti të tillë, personat të cilët janë të prekur 
nga trafikimi nuk do të kenë një mbrojtje të mjaftueshme, 
 
Duke rikujtuar rezolutën e Asamblesë së përgjithshme 53/111 të Dhjetorit 1998, në të 
cilën Asambleja vendosi të krijojë një komitet ad-hoc ndërqeveritar afatgjatë 
(apenended) të hapur me qëllim të përpunimit të një konvente të plotë ndërkombëtare 
në lidhje me luftën kundër krimit të organizuar ndërkombëtar dhe për të diskutuar 
përpunimin, ndër të tjera, të një instrumenti ndërkombëtar që do t'i adresohet trafikut të 
grave dhe fëmijëve, 
 
Të bindur se plotësimi i Konventës me një instrument ndërkombëtar për parandalimin, 
pengimin dhe ndëshkimin e trafikut të personave, veçanërisht të grave dhe fëmijëve, do 
të jetë i dobishëm në luftën kundër këtij krimi,  
 
Ranë dakord si më poshtë:  
 

I. DISPOZITA TË PERGJITHSHME 
 

Neni 1  
Marrëdhëniet me Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër 

Krimit të Organizuar Ndërkombëtar 
 
1. Ky Protokoll plotëson Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të 

Organizuar Ndërkombëtar. Ai do të interpretohet së bashku me Konventën.  
2. Dispozitat e Konventës do të aplikohen, mutatid mutandis, ndaj këtij Protokolli me 

përjashtim të rasteve ku parashikohet ndryshe në tekst. 
3. Veprat penale të cilësuara në përputhje me nenin 5 të këtij Protokolli do të 

konsiderohen si vepra penale të cilësuara në përputhje me Konventën. 



Lista II - Lista e instrumenteve shtesë ndërkombëtare evropiane lidhur me të drejtat e njeriut 

 225 

Neni 2 
Deklarimi i qëllimit 

 
Qëllimet e këtij Protokolli janë:  

(a) të parandalojë dhe të luftojë trafikun ndërkombëtar të personave, duke i 
kushtuar vëmendje të veçantë grave dhe fëmijëve; 

(b) të mbrojë dhe të ndihmojë viktimat e këtij trafiku, duke respektuar të drejtat e 
tyre njerëzore; dhe 

(c) të nxisë dhe të lehtësojë bashkëpunimin ndërmjet Shteteve Palë, me qëllim që 
të realizohen këto objektiva. 

 
Neni 3 

Përkufizime 
 

Për qëllimet e këtij Protokolli: 
(a) “Trafik personash” nënkupton rekrutimin, transportimin, transferimin, 

fshehjen ose pritjen e personave nëpërmjet kërcënimit, përdorimit të forcës e 
formave të tjera të shtrëngimit, mashtrimit, marrjes me forcë, dredhisë ose 
abuzimit të pushtetit ose të pozitës vulnerabel ose dhënien apo marrjen e 
pagesave ose përfitimeve për të arritur pëlqimin e një personi që kontrollon 
një person tjetër, për qëllime shfrytëzimi. Shfrytëzimi përfshin, së paku, 
shfrytëzimin e prostitucionit të të tjerëve ose format tjera të shfrytëzimit 
seksual, punën ose shërbimet e detyruara, skllavërinë ose praktikat e 
ngjashme me skllavërinë, heqjen e organeve ose servitutet. 

(b) pëlqimi i viktimës së trafikut për shfrytëzimin e qëllimshëm të përmendur në 
nënparagrafin (a) të këtij neni do të jetë i pavend nëse janë përdorur mjetet e 
parashikuara në nënparagrafin (a). 

(c) Rekrutimi, transportimi, transferimi, fshehja ose pritja e një fëmije për 
qëllime shfrytëzimi, do të konsiderohet “trafik personash” edhe nëse në të 
nuk do të përfshihen mjetet e parashikuara në nënparagrafin (a) të këtij neni. 

(d) “Fëmijë” nënkupton çdo person nën 18 vjeç.  
 

Neni 4 
Fusha e aplikimit 

 
Ky Protokoll, përveç rasteve të parashikuara ndryshe këtu, do të aplikohet për 
parandalimin, hetimin dhe ndjekjen penale të veprave të parashikuara në nenin 5 të këtij 
Protokolli, në rastet kur këto vepra penale kanë një natyrë ndërkombëtare dhe përfshijnë 
një grup të organizuar kriminal, si dhe për mbrojtjen e viktimave të këtyre krimeve. 

 
Neni 5  

Penalizmi 
 

1. Shtetet Palë, duhet të adaptojnë masa të tilla, që mund të jenë të nevojshme për t’i 
përcaktuar si vepra kriminale, në bazë të legjislacionit të brendshëm, veprimet e 
përcaktuara në nenin 3 të këtij Protokolli, nëse kryhen qëllimisht.  
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2. Shtetet Palë, duhet të adaptojnë masa të tilla, që mund të jenë të nevojshme për të 
përcaktuar si vepra kriminale: 
(a) duke iu nënshtruar koncepteve bazë të sistemit të tij ligjor, tentativën për të 

kryer një vepër penale të parashikuar në paragrafin 1 të këtij neni; 
(b) pjesëmarrjen si bashkëpunëtor në një vepër penale të parashikuar në 

paragrafin 1 të këtij neni; dhe 
(c) organizimin ose drejtimin e personave të tjerë për të kryer një vepër penale të 

parashikuar në paragrafin 1 të këtij neni.  
 
 

II. MBROJTJA E PERSONAVE TË TRAFIKUAR 
 

Neni 6 
Asistenca për mbrojtjen e viktimave të trafikut të personave 

 
1. Në rastet përkatëse dhe në masën që parashikohet nga legjislacioni i brendshëm,  

Shtetet Palë, duhet të mbrojnë jetën private dhe identitetin e viktimave të trafikut 
të personave, duke përfshirë, ndër të tjera, bërjen konfidenciale të procedurave 
ligjore, që lidhen me trafikun e personave. 

2. Shtetet Palë, duhet të sigurojnë që sistemi i tyre legjislativ ose administrativ të 
përmbajë masa të tilla që u sigurojnë viktimave të trafikut në rastet e duhura: 
(a) informacion në lidhje me procedurat gjyqësore dhe administrative; 
(b) asistencë, në mënyrë që të paraqesin shqetësimet dhe problemet që kanë dhe 

t'u merren parasysh në shkallet përkatëse të procedurave penale kundër 
autorëve të veprave penale, pa cenuar të drejtën e mbrojtjes. 

3. Në raste të veçanta dhe masën e mundshme, Shtetet Palë, duhet të marrin parasysh 
masat për të siguruar trajtimin fizik, psikologjik ose social të viktimave të trafikut, 
duke përfshirë bashkëpunimin me organizatat joqeveritare, organizatat tjera dhe 
elementet e shoqërisë civile dhe, në veçanti sigurimin e: 
(a) banimit të përshtatshëm; 
(b) këshillimin dhe informimin që ka të bëjë sidomos me të drejtat e tyre, në një 

gjuhë që personat e trafikuar mund ta kuptojnë; 
(c) asistencën mjekësore, psikologjike dhe materiale; dhe 
(d) mundësinë e punësimit, edukimit dhe trajnimit. 

4. Shtetet Palë, duhet të marrin parasysh, gjatë aplikimit të dispozitave të këtij neni, 
moshën, gjininë dhe nevojat e veçanta të viktimave të trafikut dhe, në veçanti, 
nevojat e veçanta të fëmijëve, duke përfshirë banesën, arsimimin dhe kujdesin e 
përshtatshëm. 

5. Shtetet Palë, duhet të përpiqen që të garantojnë sigurinë fizike të viktimave të 
trafikut nëse ato janë brenda territoreve të tyre. 

6. Shtetet Palë, duhet të sigurojnë që sistemi i tyre ligjor të përfshijë masa që iu 
ofrojnë viktimave të trafikut të personave mundësinë e kompensimit për demin që 
u është shkaktuar. 
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Neni 7 
Statusi i viktimave të trafikut në Shtetin Pritës 

 
1. Përveç masave që parashikohen në nenin 6 të këtij Protokolli, Shtetet Palë, duhet 

të marrin parasysh adaptimin e masave legjislative ose masave të tjera që u lejojnë 
viktimave të trafikut të personave që të qëndrojnë në territoret e tyre, përkohësisht 
ose përgjithmonë, në rastet përkatëse. 

2. Gjatë zbatimit të dispozitës që përfshihet në paragrafin 1 të këtij neni, Shtetet Palë, 
duhet të mbajnë mirë parasysh faktorët humanitarë dhe mëshirues.  

 
Neni 8 

Riatdhesimi i viktimave të trafikut të personave 
 
1. Shteti Palë, shtetas i të cilit është viktima e trafikut të personave ose në të cilin 

personi ka të drejtën e qëndrimit të përhershëm në kohen e hyrjes në Shtetin Palë, 
pritës, duhet të lehtësojë dhe pranojë kthimin e atij personi pa vonesa të 
paarsyeshme, si dhe duke iu kushtuar kujdes sigurisë së tij. 

2. Nëse një Shtet Palë, kthen një viktimë të trafikut të personave në një Shtet Palë, 
shtetas i të cilit është personi ose në të cilin ai ka pasur të drejtën e qëndrimit të 
përhershëm në momentin e hyrjes në Shtetin Palë, pritës, rikthimi duhet të bëhet 
duke i kushtuar kujdes sigurisë së personit, si dhe për statusin e procedurave 
ligjore që lidhen me faktin se personi është viktimë e trafikimit dhe, mundësisht, 
kthimi të jetë vullnetar.  

3. Në kërkesën e një Shteti Palë pritës, një Shtet Palë, duhet të verifikojë, pa vonesa 
të paarsyeshme, nëse një person i cili është viktime e këtij trafiku është shtetas i tij 
ose ka të drejtën e qëndrimit të përhershëm në kohën e hyrjes në Shtetin Palë 
pritës. 

4. Me qëllim që të lehtësohet kthimi i viktimës së këtij trafiku, i cili është pa 
dokumente të përshtatshme, Shteti Palë, shtetas i të cilit është viktima ose në të 
cilin ai/ajo ka të drejtën e qëndrimit të përhershëm në momentin e hyrjes në 
Shtetin Palë pritës, duhet të pranojë të lëshojë, me kërkesën e Shtetit Palë pritës, 
dokumente udhëtimi ose ndonjë autorizim tjetër mund të jetë i nevojshëm për të 
lejuar hyrjen e personit në territorin e tij. 

5. Dispozitat e këtij neni nuk duhet të cenojë të drejtat që i njihen viktimës nga 
legjislacioni i brendshëm i Shtetit Palë, pritës. 

6. Ky nen nuk do të cenojë ndonjë Marrëveshje, dypalëshe ose shumëpalëshe, që 
rregullon, plotësisht ose pjesërisht, kthimin e personave të trafikuar.  

 
 

III. PARANDALIMI, BASHKËPUNIMI DHE MASAT TJERA 
 

Neni 9 
Parandalimi i trafikut të personave 

 
1. Shtetet Palë, duhet të vendosin politika, programe dhe masa të tjera: 

(a) për të parandaluar dhe luftuar trafikun e personave; dhe 
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(b) për të mbrojtur personat e trafikuar, veçanërisht gratë dhe fëmijët, nga 
riviktimizimi.  

2. Shtetet Palë, duhet të përpiqen që të ndërmarrin masa të tilla si kërkimi, informimi 
dhe fushata në masmedia dhe iniciativa sociale dhe ekonomike, për të parandaluar 
dhe luftuar trafikun e personave.  

3. Politikat, programet dhe masat tjera të ndërmarra, në përputhje me këtë nen, duhet 
të përfshijnë bashkëpunimin me organizatat joqeveritare, organizatat tjera 
përkatëse ose elemente të shoqërisë civile; 

4. Shtetet Palë, duhet të ndërmarrin ose të forcojnë masat, duke përfshirë ato 
nëpërmjet bashkëpunimit, dypalësh ose shumëpalësh, për të reduktuar faktorët që i 
bëjnë personat, veçanërisht gratë dhe fëmijët, të bëhen viktima të trafikut, siç janë 
varfëria, zhvillimi i pakët dhe mungesa e mundësive të barabarta.  

5. Shtetet Palë, duhet të adaptojnë ose forcojnë masat legjislative ose masat tjera, siç 
janë edukimi, masat sociale e kulturore, duke përfshirë ato që rrjedhin nga 
bashkëpunimi, dypalësh e shumëpalësh, për të mos inkurajuar kërkesën që nxit të 
gjitha format e shfrytëzimit të personave, veçanërisht të grave dhe fëmijëve, që i 
çon ata drejt trafikut.  

 
Neni 10 

Shkëmbimi i informacionit dhe trajnimi 
 
1. Autoritetet e zbatimit të ligjit, të emigracionit ose autoritetet tjera përkatëse të 

Shteteve Palë, duhet të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin për të shkëmbyer 
informacion, në përputhje me legjislacionin e tyre të brendshëm, për t'i mundësuar 
atyre të përcaktojnë: 
(a) nëse personat që kalojnë ose tentojnë të kalojnë një kufi ndërkombëtar me 

dokumente udhëtimi, që i përkasin personave të tjerë ose pa dokumente 
udhëtimi, kryejnë ose janë viktima të trafikut të personave;  

(b) llojet e dokumenteve që kanë përdorur personat ose që janë përpjekur të 
përdorin për të kaluar një kufi ndërkombëtar me qëllim që të trafikojnë 
persona; dhe 

(c) metodat dhe mjetet e përdorura nga grupet e organizuara kriminale për 
trafikimin e personave, duke përfshirë rekrutimin dhe transportimin e 
viktimave, rrugët dhe lidhjet ndërmjet personave dhe grupeve që merren me 
këtë trafik dhe masat e mundshme për t'i zbuluar ato.  

2. Shtetet Palë, duhet të sigurojnë ose forcojnë trajnimin e zyrtareve të zbatimit të 
ligjit, imigracionit dhe të zyrtarëve tjerë përkatës, mbi parandalimin e trafikut të 
personave. 
Trajnimi duhet të përqendrohet në metodat e përdorura për parandalimin e këtij 
trafiku, ndjekjen penale të trafikanteve dhe mbrojtjen e të drejtave të viktimave, 
duke përfshirë mbrojtjen e viktimave nga trafikantët. Trajnimi duhet te këtë 
parasysh gjithashtu nevojën për të marrë në konsideratë të drejtat e njeriut dhe 
çështjet e mprehta që lidhen me fëmijët dhe ato të karakterit gjinor, si dhe duhet të 
inkurajojnë bashkëpunimin me organizatat joqeveritare, organizatat tjera përkatëse 
dhe elementet e shoqërisë civile.  
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3. Një Shtet Palë që merr informacion, duhet të përmbushë një kërkesë të bërë nga 
një Shtet Palë e cila ka transmetuar informacionin që vendos kufizime në 
përdorimin e tij.  

 
Neni 11 

Masat e kufirit 
 
1. Pa cenuar angazhimet ndërkombëtare për lëvizjen e lirë të njerëzve, Shtetet Palë, 

duhet të forcojnë, në masën më të madhe të mundshme, kontrollin kufitar për të 
zbuluar dhe parandaluar trafikun e personave.  

2. Shtetet Palë, duhet të marrin masa legjislative ose masa tjera të përshtatshme për 
të parandaluar mjetet e transportit, që drejtohen nga transportues tregtarë për t'u 
përdorur në kryerjen e veprave penale që mbulohen nga neni 5 i këtij Protokolli.  

3. Këto masa duhet të përfshijnë, aty ku është e mundur dhe pa cenuar konventat 
ndërkombëtare të aplikueshme, duke përfshirë çdo kompani transportuese, pronar 
ose drejtues të ndonjë anije apo mjeti transporti, të verifikojë që të gjithë 
pasagjerët kanë dokumentet e udhëtimit të kërkuara për hyrjen në mënyrë të 
ligjshme në Shtetin Pritës.  

4. Shtetet Palë, duhet të ndërmarrin masat e nevojshme, në përputhje me 
legjislacionin e tyre të brendshëm, për të siguruar vendosjen e sanksioneve në 
rastet e dhunimit të detyrimit të parashikuar në paragrafin 3 të këtij neni. 

5. Shtetet Palë, duhet të marrin në konsideratë adaptimin e masave që lejojnë 
mohimin, në përputhje me legjislacionin e tyre të brendshëm, të hyrjes ose 
revokimit të vizave të personave të implikuar në krimet që mbulohen nga ky 
Protokoll.  

6. Pa cenuar nenin 27 të Konventës, Shtetet Palë, duhet të marrin parasysh forcimin e 
bashkëpunimit të agjencive të kontrollit kufitar, ndër të tjera, nëpërmjet vendosjes 
dhe mbajtjes së kanaleve direkte të komunikimit. 

 
Neni 12  

Siguria dhe kontrolli i dokumenteve 
 
1. Shtetet Palë, duhet të adaptojnë masa të tilla, që mund të jenë të nevojshme, dhe 

në përputhje me mjetet në dispozicion: 
(a) për të garantuar që dokumentet e udhëtimit ose të identitetit të lëshuara prej 

tyre të jenë të një cilësie të tillë që të mos keqpërdoren lehtësisht dhe të mos 
falsifikohen, ndryshohen, kopjohen ose lëshohen në mënyrë të paligjshme; 

(b) për të siguruar integritetin dhe sigurinë e dokumenteve të udhëtimit dhe 
identifikimit të lëshuara nga Shtetet Palë, ose në emër të tyre dhe për të 
parandaluar krijimin, lëshimin dhe përdorimin e paligjshëm të tyre. 

 
Neni 13 

Legjitimiteti dhe vlefshmëria e dokumenteve 
 
Një Shtet Palë, mbështetur në kërkesën e një Shteti tjetër Palë, dhe në përputhje me 
legjislacionin e tyre të brendshëm, duhet të verifikojë brenda një kohe të arsyeshme 
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legjitimitetin dhe vlefshmërinë e dokumenteve të udhëtimit ose identitetit, të lëshuara 
ose që nënkuptohen se janë lëshuar në emër të tij dhe që dyshohen të përdoren për 
trafikimin e personave.  
 
 

IV. DISPOZITA PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 14 
Dispozita mbrojtëse 

 
1. Asgjë në këtë Protokoll nuk duhet të prekë të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e 

Shteteve dhe personave që rrjedhin nga e drejta ndërkombëtare, duke përfshirë të 
drejtën ndërkombëtare humanitare dhe legjislacionin ndërkombëtar të të drejtave 
të njeriut dhe, në veçanti, nëse është e mundur, Konventën e vitit 1951 dhe 
Protokollin e vitit 1967 që lidhen me Statusin e Refugjatëve dhe parimin e 
moskthimit të refugjatëve në det (non-refoulment) që përmendet këtu.  

2. Masat e parashikuara në këtë Protokoll, do të interpretohen dhe aplikohen në 
mënyrë jo diskriminuese ndaj personave për shkak se ata janë viktima të trafikut të 
personave. Aplikimi dhe interpretimi i këtyre masave duhet të jetë në pajtim me 
parimet e njohura ndërkombëtarisht të mos diskriminimit. 

 
Neni 15 

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve 
 
1. Shtetet Palë, duhet të përpiqen që të zgjidhin mosmarrëveshjet që lidhen me 

interpretimin ose aplikimin e këtij Protokolli përmes negociatave. 
2. Çdo mosmarrëveshje ndërmjet dy ose më shumë Shteteve Palë, që lidhet me 

interpretimin ose aplikimin e këtij Protokolli, që nuk mund të zgjidhet përmes 
negociatave brenda një kohe të arsyeshme, duhet t'i paraqitet arbitrazhit. në qoftë 
se gjashte muaj pas datës se kërkesës për arbitrazh këto Shtete Palë, nuk kanë 
mundësi për të rënë dakord në lidhje me organizimin e arbitrazhit, secili prej 
këtyre Shteteve Palë, mund t'ia paraqesë mosmarrëveshjen Gjykatës 
Ndërkombëtare të Drejtësisë nëpërmjet një kërkesë në përputhje me Statutin e 
Gjykatës. 

3. Secili Shtet Palë, në kohën e nënshkrimit, ratifikimit, pranimit, miratimit ose 
aderimit në këtë Protokoll, mund të deklarojë se ai nuk e konsideron si të 
detyrueshëm për të paragrafin 2 të këtij neni. Shtetet tjera Palë, nuk do të kenë 
detyrime që rrjedhin nga paragrafi 2 i këtij neni në lidhje me çdo Shtet Palë që ka 
paraqitur një rezervë të tillë. 

4. Shtetet Palë, që kanë paraqitur një rezervë në përputhje me paragrafin 3 të këtij 
neni, mund ta tërheqin atë në çdo kohë me anë të një njoftimi drejtuar Sekretarit të 
Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. 
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Neni 16  
Nënshkrimi, ratifikimi, pranimi, miratimi dhe aderimi 

 
1. Ky Protokoll do të jetë i hapur për nënshkrim për të gjitha Shtetet nga data 12 deri 

15 Nëntor 2000 në Palermo, Itali dhe më pas në Selinë e Kombeve të Bashkuara 
në Nju Jork deri më datën 12 Dhjetor 2002.  

2. Ky Protokoll do të jetë i hapur, gjithashtu, për organizatat rajonale të integrimit 
ekonomik, me kusht që së paku një Shtet Anëtar i kësaj organizate të ketë 
nënshkruar këtë Protokoll, në përputhje me paragrafin 1 të këtij neni. 

3. Ky Protokoll do t’i nënshtrohet ratifikimit, pranimit ose miratimit. Instrumentet e 
ratifikimit, pranimit ose miratimit do të depozitohen tek Sekretari i Përgjithshëm i 
Kombeve të Bashkuara. Organizata rajonale e integrimit ekonomik mund ta 
depozitojë instrumentin e saj të ratifikimit, pranimit ose miratimit në qoftë se të 
paktën njëri prej Shteteve të saj anëtarë e ka bërë një gjë të tillë. në instrumentin e 
saj të ratifikimit, pranimit ose miratimit, kjo organizatë duhet të deklarojë shtrirjen 
e kompetencës së saj, në lidhje me çështjet që rregullohen nga ky Protokoll. Kjo 
organizatë duhet të njoftojë, gjithashtu, depozituesin në lidhje me ndryshimet 
përkatëse të shtrirjes së kompetencës së saj. 

4. Ky Protokoll është i hapur, për aderim për çdo Shtet ose organizatë rajonale të 
integrimit ekonomik, të paktën njëri Shtet Anëtar i të cilës është Palë, në këtë 
Protokoll. Instrumentet e aderimit do të depozitohen te Sekretari i Përgjithshëm i 
Kombeve të Bashkuara. në kohën e aderimit të saj, organizata rajonale e integrimit 
ekonomik duhet të deklarojë shtrirjen e kompetencës së saj në lidhje me çështjet 
që rregullohen nga ky Protokoll. Kjo organizatë duhet të njoftojë depozituesin në 
lidhje me ndryshimet përkatëse në shtrirjen e kompetencës së saj. 

 
Neni 17 

Hyrja në fuqi 
 
1. Ky Protokoll do të hyjë në fuqi ditën e nëntëdhjetë pas datës se depozitimit të 

instrumentit të dyzetë të ratifikimit, pranimit, miratimit ose aderimit. Për qëllimet 
e këtij paragrafi, çdo instrument i depozituar nga një organizatë rajonale e 
integrimit ekonomik, nuk do të numërohet si plotësuese e atyre instrumenteve të 
depozituara nga Shtetet Anëtare të kësaj Organizate.  

2. Për çdo Shtet ose organizate rajonale të integrimit ekonomik që ratifikon, pranon, 
miraton ose aderon në këtë Protokoll pas depozitimit të instrumentit të dyzetë të 
këtij akti, ky Protokoll do të hyjë në fuqi në ditën e tridhjetë pas datës së 
depozitimit të instrumentit përkatës të këtij Shteti ose organizate ose në datën që 
Protokolli hyn në fuqi në zbatim të paragrafit 1 të këtij neni, cilido që të jetë i 
fundit. 

 
Neni 18 

Amendamentet 
 

1. Pas kalimit të pesë vjetëve nga hyrja në fuqi e këtij Protokolli, një Shtet Palë, 
mund të propozojë një amendament dhe ta regjistrojë atë tek Sekretari i 
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përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, i cili duhet t'ua komunikojë këtë 
amendament Shteteve Palë, si dhe Konferencës së Shteteve Palë të Konventës me 
qëllim të shqyrtimit të tij dhe marrjen e vendimit në lidhje me të. Shtetet Palë të 
këtij Protokolli që mblidhen në Konferencën e Palëve, duhet të bëjnë çdo 
përpjekje për të arritur konsensusin për çdo amendament. në qoftë se të gjitha 
përpjekjet për të arritur konsensusin janë shfrytëzuar dhe nuk është arritur një 
marrëveshje si zgjidhje e fundit, amendamenti duhet të adaptohet me një shumicë 
prej 2/3 e votave të Shteteve Palë që janë të pranishëm dhe votojnë në takimin e 
Konferencës së Palëve. 

2. Organizatat rajonale të integrimit ekonomik, për çështjet që hyjnë brenda 
kompetencës së tyre, duhet të ushtrojnë të drejtën e votës në bazë të këtij neni, me 
një numër votash të barabartë me numrin e shteteve të tyre anëtare që janë palë të 
këtij Protokolli. Këto organizata nuk e ushtrojnë të drejtën e tyre të votës në rast se 
shtetet e tyre anëtare e ushtrojnë atë ose anasjelltas. 

3. Çdo amendament i miratuar në përputhje me paragrafin 1 të këtij neni, i 
nënshtrohet ratifikimit, pranimit ose miratimit prej Shteteve Palë.  

4. Një amendament i adaptuar në përputhje me paragrafin 1 të këtij neni do të hyjë në 
fuqi për një Shtet Palë, nëntëdhjetë ditë pas datës së depozitimit tek Sekretari i 
Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara të instrumentit të ratifikimit, pranimit ose 
miratimit të këtij amendamenti. 

5. Në momentin që amendamenti hyn në fuqi, ai do të ketë fuqi detyruese për ato 
Shtete Palë që kanë shprehur pëlqimin që të marrin përsipër detyrimet që rrjedhin 
prej tij. Shtetet tjera Palë, do të kenë përsëri detyrimet e këtij Protokolli dhe të çdo 
amendamenti që ata kanë ratifikuar, pranuar dhe miratuar. 

 
Neni 19 

 
1. Një Shtet Palë, mund të denoncojë këtë Protokoll me anë të një njoftimi të 

shkruar, drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Ky 
denoncim do të ketë efekt një vit pas datës së marrjes së njoftimit nga Sekretari i 
Përgjithshëm. 

2. Një organizatë rajonale e integrimit ekonomik do të pushojë së qeni Palë, në këtë 
Protokoll kur të gjithë Shtetet Anëtare të saj, ta kenë denoncuar atë. 

 
Neni 20 

 
1. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara do të jetë depozituesi i këtij 

Protokolli. 
2. Origjinali i këtij Protokolli, i përpiluar në kopje autentike në gjuhën arabe, kineze, 

angleze, ruse dhe spanjolle, do të depozitohet te Sekretari i Përgjithshëm i 
Kombeve Bashkuara. 

 
Si dëshmi e kësaj, të nënshkruarit e plotfuqishëm, të autorizuar në mënyrën e duhur 
dhe respektive, nënshkruan këtë Protokoll. 
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4. Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar dhe Protokolli Opsional 

 
KONVENTA PËR TË DREJTAT E PERSONAVE 

ME AFTËSI TË KUFIZUAR 
 

Shtetet palë në këtë Konventë 
 
Duke pasur parasysh se, në përputhje me parimet e shpallura në Kartën e Kombeve të 
Bashkuara, të cilat njohin dinjitetin e lindur dhe të drejtat e barabarta dhe të 
patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore si themele të lirisë, 
drejtësisë dhe paqes në botë,  
 
Duke pranuar se, Kombet e Bashkuara, në Deklaratën Universale të të Drejtave të 
Njeriut dhe në Paktet Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut, kanë shpallur dhe kanë 
pranuar se çdo njeri gëzon të gjitha të drejtat dhe liritë të parashtruara në to, pa asnjë 
dallim të çfarëdo lloji, 
 
Duke pohuar se, unversaliteti, pandashmëria, ndërvarësia dhe ndërlidhja e të gjitha të 
drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe nevojës së personave me aftësi të kufizuar 
për t'i garantuar ato pa diskriminim,  
 
Duke pasur parasysh se, Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, 
Shoqërore dhe Kulturore, Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike, 
Konventa Ndërkombëtare për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Racor, 
Konventa Ndërkombëtare për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj 
Grave, Konventa kundër Torturës dhe Formave te tjera te Trajtimit Mizor, Çnjerëzor 
apo Degradues apo Ndëshkimeve, Konventa për të Drejtat e Fëmijëve dhe Konventa 
Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të Drejtave të të gjithë Punëtorëve Emigrantë dhe 
Anëtarëve të Familjeve të Tyre,  
 
Duke pranuar se, aftësia e kufizuar është një koncept që evoluon dhe se aftësia e 
kufizuar rezulton nga ndërveprimi ndërmjet personave me aftësi të kufizuar dhe 
barrierave të qëndrimit/mentalitetit dhe ambientit që pengojnë pjesëmarrjen e tyre të 
plotë dhe efektive në shoqëri i barabartë me të tjerët. 
 
Duke pranuar rëndësinë e parimeve dhe të udhëzimeve të politikave të shprehura në 
Programin Botëror të Veprimit lidhur me Personat me Aftësi të Kufizuar dhe në 
Rregullat Standarde mbi Barazinë e Mundësive për Personat me Aftësi të Kufizuar, të 
cilat ndikojnë në promovimin, formulimin dhe vlerësimin e politikave, planeve, 
programeve dhe veprimeve në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar për të çuar 
më tej barazinë e mundësive për personat me aftësi të kufizuar, 
 
Duke theksuar rëndësinë e gjithëpërfshirjes së çështjeve të aftësisë së kufizuar si pjesë 
përbërëse e strategjive përkatëse të zhvillimit të qëndrueshëm,  
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Duke pranuar gjithashtu se diskriminimi ndaj çdo personi për shkak të aftësisë së 
kufizuar është dhunim i dinjitetit dhe vlerave të personit,  
 
Duke pranuar më tej diversitetin e personave me aftësi të kufizuar,  
 
Duke pranuar nevojën për të nxitur dhe mbrojtur të drejtat e njeriut të të gjithë 
personave me aftësi të kufizuar, përfshirë këtu edhe ata persona që kërkojnë mbështetje 
më intensive,  
 
Duke qenë të shqetësuar se pavarësisht nga të gjithë këto instrumente dhe sipërmarrje, 
personat me aftësi të kufizuar vazhdojnë të përballen me barriera në pjesëmarrjen e tyre 
si anëtarë të barabartë të shoqërisë dhe ndeshen me dhunime të të drejtave të tyre 
njerëzore në të gjitha anët e botës,  
 
Duke pranuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për përmirësimin e kushteve të 
jetesës së personave me aftësi të kufizuar në çdo vend, dhe veçanërisht në vendet në 
zhvillim,  
 
Duke pranuar kontributin e vlefshëm ekzistues dhe potencialin e personave me aftësi të 
kufizuar për mirëqenien e përgjithshme dhe diversitetin e komuniteteve të tyre, dhe faktin 
që nxitja e gëzimit të plotë të të gjitha të drejtave njerëzore dhe lirive themelore nga 
personat me aftësi të kufizuar, si dhe pjesëmarrjes së plotë nga personat me aftësi të 
kufizuar do të çojë në rritjen e sensit të tyre të përkatësisë dhe në një përparim domethënës 
të zhvillimit njerëzor, shoqëror dhe ekonomik të shoqërisë dhe të zhdukjes së varfërisë,  
 
Duke pranuar rëndësinë që ka për personat me aftësi të kufizuar autonomia dhe 
pavarësia e tyre personale, duke përfshirë edhe lirinë për të bërë vetë zgjedhjet e tyre,  
 
Duke pasur në konsideratë se, personat me aftësi të kufizuar duhet të kenë mundësinë 
të përfshihen në mënyrë aktive në proceset e vendim-marrjes për politikat dhe 
programet, përfshirë ato që kanë të bëjnë direkt me ta,  
 
Duke qenë të shqetësuar për kushtet e vështira me të cilat përballen personat me aftësi 
të kufizuar, të cilët janë objekt i formave shumëfishe apo të rënduara të diskriminimit 
me bazë racore, ngjyre, gjinie, gjuhe, besimi feje, bindjesh politike apo të tjera, 
kombësie, origjine etnike apo shoqërore, pasurie, lindjeje, moshe apo statusi tjetër, 
 
Duke pranuar se, gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuar janë shpeshherë më shumë të 
rrezikuara, si brenda dhe jashtë shtëpisë, nga dhuna, dëmtimi apo abuzimi, neglizhenca 
apo trajtimi neglizhent, keqtrajtimi apo shfrytëzimi, 
 
Duke pranuar se, fëmijët me aftësi të kufizuar duhet të gëzojnë plotësisht të drejtat e 
njeriut dhe liritë themelore në baza të barabarta me fëmijët e tjerë, dhe duke pasur 
parasysh detyrimet lidhur me këtë qëllim të ndërmarrë nga Shtetet Palë në Konventën 
Mbi të Drejtat e Fëmijës;  
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Duke theksuar nevojën për të përfshirë një perspektivë gjinore në të gjitha përpjekjet 
për të promovuar që personat me aftësi të kufizuar të gëzojnë plotësisht të gjitha të 
drejtat dhe liritë themelore të njeriut,  
 
Duke nxjerrë në pah faktin se shumica e personave me aftësi të kufizuar jetojnë në 
kushte varfërie dhe duke pranuar kështu nevojën e rëndësishme për të trajtuar ndikimin 
negativ të varfërisë tek personat me aftësi të kufizuar.  
 
Duke pasur në konsideratë që kushtet e paqes dhe sigurisë të bazuara në respektimin e 
plotë të qëllimeve dhe parimeve që përmban Karta e Kombeve të Bashkuara, dhe që 
njohja e instrumenteve të aplikuara për të drejtat e njeriut janë elemente të 
domosdoshme për mbrojtjen e plotë të personave me aftësi të kufizuar, veçanërisht 
gjatë konflikteve të armatosura dhe pushtimeve të huaja.  
 
Duke njohur rëndësinë e aksesit në ambientet fizike, shoqërore, ekonomike dhe 
kulturore, si edhe ndaj shëndetit, arsimimit, informacionit dhe komunikimit në mënyrë 
që personat me aftësi të kufizuar të gëzojnë plotësisht të drejtat dhe liritë themelore të 
njeriut.  
 
Duke kuptuar se një individ duke pasur detyrime ndaj individëve të tjerë dhe 
komunitetit të cilit ai apo ajo i përket ka përgjegjësinë të bëjë përpjekje për nxitjen dhe 
zbatimin e të drejtave të njohura në traktatin Ndërkombëtar për Të Drejtat e Njeriut. 
 
Duke qenë të bindur se familja është njësia natyrale dhe themelore e shoqërisë dhe ka 
të drejtë të mbrohet nga shoqëria dhe shteti, dhe se personat me aftësi të kufizuar dhe 
anëtarët e tyre të familjes duhet të marrin mbrojtjen dhe asistencën e duhur me qëllim 
që të bëjnë të mundur që familjet të kontribuojnë që personat me aftësi të kufizuar të 
gëzojnë të drejtat e tyre në mënyrë të plotë dhe të barabartë. 
 
Duke qenë të bindur se një konventë ndërkombëtare gjithëpërfshirëse dhe integrale për 
të promovuar dhe mbrojtur të drejtat dhe dinjitetin e personave me aftësi të kufizuar do 
të japë një kontribut domethënës për të balancuar disavantazhin e thellë shoqëror në të 
cilin ndodhen personat me aftësi të kufizuar dhe të promovojë pjesëmarrjen në sferat 
shoqërore, politike, ekonomike dhe kulturore me mundësi të barabarta, si në vendet e 
zhvilluara dhe ato në zhvillim, 
 
Ranë dakord për sa vijon: 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Qëllimi i kësaj Konvente është të nxisë, mbrojë dhe të sigurohet që të gjithë personat 
me aftësi të kufizuar të gëzojnë plotësisht dhe në mënyrë të barabartë të gjitha të drejtat 
dhe liritë themelore të njeriut, si dhe të nxisë respektin për dinjitetin e tyre. 
Emri “Personat me aftësi të kufizuar” përfshinë individët me dëmtime fizike, mendore, 
intelektuale apo shqisore afatgjatë të cilat në ndërveprim me barriera të ndryshme 
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mund të pengojnë pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe efektive në shoqëri, njësoj si pjesa 
tjetër e shoqërisë. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
Në kuptimin e kësaj Konvente: 
“Komunikimi” përfshin gjuhët, shfaqje teksti, Braille, komunikimin me prekje, printim 
me font të madh, multimedia të aksesueshme, si edhe gjuhë të qartë, audio dhe të shkruar, 
lexuesin (person që lexon) dhe mënyra, mjetet dhe forma komunikimi shtesë apo 
alternative, duke përfshirë informacion dhe teknologji komunikimi të aksesueshme. 
“Gjuha” përfshin gjuhën e folur dhe gjuhën e shenjave si dhe forma të tjera të gjuhës jo 
të folur; 
“Diskriminim për shkak të aftësisë së kufizuar” ka kuptimin e çdo dallimi, përjashtimi 
apo kufizimi për shkak të aftësisë së kufizuar, që ka si qëllim ose ndikon në pengimin 
apo mohimin e njohjes, gëzimit apo ushtrimit, njësoj si gjithë të tjerët, të të gjitha të 
drejtave dhe lirive themelore të njeriut në fushën politike, ekonomike, shoqërore, 
kulturore, civile apo në ndonjë fushë tjetër. Në këtë përkufizim përfshihen të gjitha 
format e diskriminimit, duke përfshirë edhe mohimin e përshtatjes brenda logjikës; 
“Përshtatje brenda logjikës” ka kuptimin e çdo modifikimi dhe përshtatjeje të 
nevojshme dhe të përshtatshme duke mos imponuar një barrë dispropocionale dhe të 
panevojshme, kur është e nevojshme në raste të veçanta, për t’u siguruar personave me 
aftësi të kufizuar gëzimin apo ushtrimin e të gjitha të drejtave dhe lirive themelore të 
njeriut njësoj si pjesa tjetër e popullsisë; 
“Dizenjo universale” ka kuptimin e dizajnimit të produkteve, ambienteve, programeve 
dhe shërbimeve, në mënyrë të tillë që ato të jenë të përdorshme nga të gjithë, në masën 
më të madhe të mundshme, pa pasur nevojë për përshtatje apo për dizajnim të veçantë. 
"Nga «dizajnoja universale» nuk do të përjashtohen pajisjet asistuese për grupe të 
veçanta të personave me aftësi të kufizuar, kur është e nevojshme. 
 

Neni 3 
Parime të përgjithshme 

 
Parimet e kësaj Konvente do të përfshijnë: 

(a) Respektin për dinjitetin, autonominë individuale përfshirë lirinë për të bërë 
zgjedhjet personale, dhe pavarësinë e personit;  

(b) Mosdiskriminimin;  
(c) Pjesëmarrjen dhe përfshirjen e plotë dhe efektive në shoqëri;  
(d) Respektin për ndryshimin dhe pranimin e personave me aftësi të kufizuar si 

pjesë e diversitetit njerëzor dhe humanizmit;  
(e) Mundësi të barabarta;  
(f) Akses;  
(g) Barazi ndërmjet burrave dhe grave;  
(h) Respekt për kapacitetet në zhvillim të fëmijëve me aftësi të kufizuar, si edhe 

respektimi i të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuar për të ruajtur 
identitetin e tyre.  
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Neni 4 
Detyrime të përgjithshme 

 
1. Shtetet Palë marrin përsipër të sigurojnë dhe nxisin realizimin e plotë të të gjitha të 

drejtave dhe lirive themelore të njeriut për të gjithë personat me aftësi të kufizuar, 
pa diskriminim të ndonjë lloji për shkak të aftësisë së kufizuar. Për këtë qëllim, 
Shtetet Palë marrin përsipër: 
(a) Të miratojnë të gjitha masat e duhura legjislative dhe administrative, si dhe 

masa të tjera për zbatimin e të drejtave të njohura nga kjo Konventë;  
(b) Të marrin të gjitha masat e duhura, duke përfshirë ato legjislative për të 

modifikuar apo shfuqizuar ligjet, rregulloret, zakonet dhe praktikat ekzistuese, 
të cilat kanë përmbajtje diskriminuese ndaj personave me aftësi të kufizuar;  

(c) Të marrin parasysh mbrojtjen dhe nxitjen e të drejtave të njeriut për personat 
me aftësi të kufizuar në të gjitha politikat dhe programet;  

(d) Të mos marrin pjesë në veprime apo praktika që nuk janë në përputhje me 
këtë Konventë dhe të sigurohen që autoritet dhe institucionet publike 
veprojnë në përputhje me këtë Konventë;  

(e) Të marrin të gjitha masat e duhura për të eliminuar diskriminimin për shkak 
të aftësisë së kufizuar nga personat, organizatat apo ndërmarrjet private;  

(f) Të ndërmarrin apo të nxisin punën kërkimore dhe zhvillimin e mallrave, 
shërbimeve, pajisjeve dhe fasiliteteve të dizajnuara në mënyrë universale, 
sipas përcaktimit të nenit 2 të kësaj Konvente, që kërkon adaptimet më 
minimale të mundshme dhe me koston më të ulët për të plotësuar nevojat 
specifike të personave me aftësi të kufizuar, për të nxitur disponibilitetin dhe 
përdorimin e tyre, si edhe për të nxitur përdorimin e dizenjos universale në 
përpilimin e standardeve dhe udhëzimeve;  

(g) Të ndërmarrin apo të nxisin punën kërkimore dhe zhvillimin, si dhe të 
promovojnë disponibilitetin dhe përdorimin e teknologjive të reja, duke 
përfshirë teknologjitë e informacionit dhe komunikimit, mjetet ndihmëse 
lëvizëse, pajisjet e teknologjive asistuese të përshtatshme për personat me 
aftësi të kufizuar, duke iu dhënë përparësi teknologjive me kosto të 
përballueshme;  

(h) T’u sigurojnë personave me aftësi të kufizuar akses informacioni lidhur me 
mjetet ndihmëse lëvizëse, pajisjet, dhe teknologjitë asistuese, përfshirë 
teknologjitë e reja, si dhe forma të tjera asistence, shërbime dhe fasilitete 
mbështetëse.  

(i) Të përmirësojnë trajnimin e profesionistëve dhe stafit që punon me personat 
me aftësi të kufizuar lidhur me të drejtat që njeh kjo Konventë, me qëllim që 
asistenca dhe shërbimet e garantuara nga këto të drejta të sigurohen më mirë.  

2. Lidhur me të drejtat ekonomike, shoqërore dhe kulturore, çdo Shtet Palë merr 
përsipër të ndërmarrë të gjitha masat në masën maksimale të burimeve ekzistuese 
dhe, kur është e nevojshme, në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar, me 
synimin për të arritur në mënyrë progresive në realizimin e plotë të këtyre të 
drejtave, pa paragjykim ndaj atyre detyrimeve të paraqitura në këtë Konventë, të 
cilat sipas ligjeve ndërkombëtare janë për zbatim të menjëhershëm.  

3. Në zhvillimin dhe zbatimin e legjislacionit për zbatimin e kësaj Konvente, si dhe 
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për proceset e tjera vendimmarrëse në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me 
personat me aftësi të kufizuar. Shtetet Palë duhet të konsultohen në mënyrë aktive 
me personat me aftësi të kufizuar, përfshirë këtu edhe fëmijët me aftësi të kufizuar 
për të siguruar përfshirjen e tyre nëpërmjet organizatave të tyre përfaqësuese.  

4. Asgjë nga kjo Konventë nuk duhet të prekë ato dispozita, që janë më të favorshme për 
realizimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar dhe që mund të përmbahen 
në ligjin e Shtetit Palë apo ligjin ndërkombëtar në fuqi për atë shtet. Nuk duhet të ketë 
asnjë kufizim apo cenim të asnjë prej të drejtave të njeriut dhe lirive themeltare të 
njohura apo ekzistuese në cilindo Shtet Palë në këtë Konventë në përputhje me ligjin, 
konventat, rregulloret apo zakonet me pretekstin se kjo Konventë nuk i njeh këto të 
drejta apo liri, apo se ajo i njeh ato në një masë më të vogël.  

5. Dispozitat e kësaj Konvente janë të zbatueshme në të gjitha pjesët e shteteve 
federale pa asnjë kufizim apo përjashtim.  

 
Neni 5 

Barazia dhe mosdiskriminimi 
 
1. Shtetet Palë pranojnë se të gjithë personat janë të barabartë përpara ligjit dhe se 

gëzojnë të drejtë pa asnjë diskriminim për mbrojtje të barabartë dhe përfitim të 
barabartë nga ligji.  

2. Shtetet Palë duhet të ndalojnë çdo lloj diskriminimi për shkak të aftësisë së 
kufizuar dhe t’u garantojnë personave me aftësi të kufizuar mbrojtje ligjore të 
barabartë dhe efektive ndaj çdo lloj diskriminimi dhe në çdo rrethanë.  

3. Me qëllim të nxitjes së barazisë dhe eliminimin e diskriminimit, Shtetet Palë duhet 
të ndërmarrin të gjitha hapat e duhura për t’u siguruar se është ofruar akomodim i 
arsyeshëm.  

4. Masat specifike të cilat janë të nevojshme për të përshpejtuar apo arritur de facto 
barazinë e personave me aftësi të kufizuar nuk do të konsiderohen diskriminim 
sipas termave të kësaj Konvente.  

 
Neni 6 

Gratë me aftësi të kufizuar 
 
1. Shtetet Palë pranojnë se gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuar janë objekt i një dis-

kriminimi shumëformësh dhe për këtë do të marrin masa për t’u siguruar se ato gëzojnë 
në mënyrë të plotë dhe të barabartë të gjitha të drejtat dhe liritë themelore të njeriut.  

2. Shtetet Palë duhet të marrin të gjitha masat e duhura për të siguruar zhvillimin, 
përparimin dhe fuqizimin e plotë të grave, me qëllim që t’u garantohet ushtrimi dhe 
gëzimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut të përcaktuara në këtë Konventë.  

 
Neni 7 

Fëmijët me aftësi të kufizuar 
 
1. Shtetet Palë duhet të marrin të gjitha masat e nevojshme për t’u siguruar që fëmijët 

me aftësi të kufizuar gëzojnë të gjitha të drejtat dhe liritë themelore të njeriut 
njësoj si fëmijët e tjerë.  
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2. Në të gjitha veprimet lidhur me fëmijët me aftësi të kufizuar prioritet kryesor 
duhet të jetë ajo çfarë është më e mirë për këta fëmijë.  

3. Shtetet Palë duhet të sigurohen që fëmijët me aftësi të kufizuar të kenë të drejtën 
për të shprehur lirisht pikëpamjet e tyre në lidhje me të gjitha çështjet që u 
përkasin, dhe këtyre pikëpamjeve u duhet dhënë pesha/vlerësimi i duhur në 
përputhje me moshën dhe pjekurinë e tyre, njësoj si për të gjithë fëmijët e tjerë, si 
edhe iu duhet ofruar asistenca e duhur sipas moshës dhe aftësisë së kufizuar për ta 
realizuar këtë të drejtë.  

 
Neni 8 

Ndërgjegjësimi 
 
1. Shtetet Palë marrin përsipër të ndërmarrin masa të menjëhershme, efektive dhe të 

përshtatshme: 
(a) Për të rritur ndërgjegjësimin e shoqërisë, duke përfshirë punën me familjet, 

lidhur me personat me aftësi të kufizuar, me qëllim nxitjen e respektit për të 
drejtat dhe dinjitetin e personave me aftësi të kufizuar;  

(b) Për të luftuar stereotipitë, paragjykimet dhe praktikat e dëmshme lidhur me 
personat me aftësi të kufizuar, përfshirë dhe ato me bazë gjininë dhe moshën, 
në të gjitha fushat e jetës;  

(c) Për të nxitur rritjen e ndërgjegjësimit lidhur me aftësitë dhe kontributin e 
personave me aftësi të kufizuar.  

2. Masat për këtë qëllim përfshijnë: 
(a) Ndërmarrjen e nismave dhe fushatave efektive për ndërgjegjësimin e publikut: 

(i) përmirësimin e botëkuptimit në lidhje me të drejtat e personave me 
aftësi të kufizuar;  

(ii) nxitjen e perceptimit pozitiv dhe një ndërgjegjësimi më të madh 
shoqëror ndaj personave me aftësi të kufizuar;  

(iii) promovimin e njohjes së aftësive, meritave dhe mundësive të 
personave me aftësi të kufizuar, si edhe të kontributeve të tyre në 
ambientin (vendin) e punës dhe tregun e punës;  

(b) Nxitja e mendësisë së respektit për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar 
në të gjitha nivelet e sistemit arsimor, duke përfshirë të gjithë fëmijët që në 
moshë të hershme;  

(c) të inkurajojë të gjithë organet e mediave për të portretizuar personat me aftësi 
të kufizuar në mënyrë të tillë që të jetë konsistente me këtë Konventë;  

(d) të nxisë programet e trajnimit në lidhje me rritjen e ndërgjegjësimit presa u 
takon personave me aftësi të kufizuar dhe të drejtave të personave me aftësi të 
kufizuar.  

 
Neni 9 
Aksesi 

 
1. Me qëllim që të gjithë personat me aftësi të kufizuar të mund jetojnë në mënyrë të 

pavarur dhe të marrin pjesë plotësisht në të gjitha aspektet e jetës, Shtetet Palë do 
të marrin masat e duhura për të siguruar që personat me aftësi të kufizuar, ashtu si 
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gjithë të tjerë të kenë akses në ambientet fizike, ndaj transportit, informacionit dhe 
komunikimit, duke përfshirë edhe teknologjitë dhe sistemet e informacionit dhe 
komunikimit, si dhe në fasilitete apo shërbime të tjera të disponueshme apo të 
ofruara për publikun, si në zonat urbane dhe ato rurale. Këto masa, të cilat do të 
përfshijnë evidentimin dhe eliminimin e pengesave dhe barrierave ndaj aksesit do 
të zbatohen ndër të tjera: 
(a) Në ndërtesa, rrugë, transport dhe fasilitete të tjera në ambiente të brendshme 

apo të jashtme, përfshirë shkollat, strehimin, qendrat shëndetësore apo 
ambientet e punës;  

(b) Informacion, komunikim dhe shërbime të tjera, përfshirë shërbimet 
elektronike dhe ato të urgjencës.  

2. Gjithashtu, Shtetet Palë duhet të marrin masat e duhura për:  
(a) Të zhvilluar, shpallur dhe monitoruar zbatimin e udhëzimeve dhe standardeve 

minimale në lidhje me aksesin ndaj objekteve dhe shërbimeve të hapura apo 
të siguruara për publikun;  

(b) T’u siguruar që subjektet private të cilat ofrojnë objekte dhe shërbime, të cilat 
janë të hapura apo të siguruara për publikun të marrin parasysh të gjitha 
aspektet e aksesit për personat me aftësi të kufizuar;  

(c) Të ofruar trajnim për aktorët e interesit lidhur me problemet që kanë të bëjnë 
më aksesin për personat me aftësi të kufizuar;  

(d) T’u siguruar që ndërtesat dhe objektet e tjera publike të përmbajnë shenja në 
gjuhën Braille dhe në forma lehtësisht të lexueshme dhe të kuptueshme;  

(e) Të siguruar forma asistence të drejtpërdrejtë dhe të ndërmjetme, duke 
përfshirë guida, lexues dhe interpretues profesionistë të gjuhës së shenjave, 
për të mundësuar aksesin në ndërtesa dhe objekte të tjera publike;  

(f) Të inkurajuar forma të tjera të përshtatshme të asistencës dhe mbështetjes për 
personat me aftësi të kufizuar, që ata të kenë akses në informacion;  

(g) Të nxitur aksesin e personave me aftësi të kufizuara ndaj e informacioneve të 
reja dhe sistemeve të teknologjive e reja të komunikimit, duke përfshirë dhe 
internetin;  

(h) Të promovuar projektimin, zhvillimin, prodhimin dhe shpërndarjen e 
teknologjive dhe sistemeve të aksesueshme të informacionit dhe komunikimit 
në një fazë të hershme, në mënyrë që këto teknologji dhe sisteme të bëhen të 
aksesueshme me një kosto minimale.  

 
Neni 10 

E drejta për jetën 
 
Shtetet Palë riafirmojnë se çdo qenie njerëzore ka të drejtën për të jetuar dhe se ato 
duhet të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për t’u siguruar që personat me aftësi 
të kufizuar e gëzojnë këtë të drejtë në mënyrë efektive njësoj si të tjerët. 
 

Neni 11 
Situatat e rrezikut dhe emergjencat humanitare 

 
Në përputhje me detyrimet e tyre sipas legjislacionit ndërkombëtar, duke përfshirë edhe 
ligjin ndërkombëtar për situatat humanitare dhe konventën ndërkombëtare për të drejtat 
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e njeriut, Shtetet Palë do të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar 
mbrojtjen dhe sigurinë e personave me aftësi të kufizuar në raste rreziku, duke 
përfshirë situata të konflikteve të armatosura, emergjencave humanitare dhe 
fatkeqësive natyrore. 
 

Neni 12 
Njohje e barabartë përpara ligjit 

 
1. Shtetet Palë riafirmojnë se personat me aftësi të kufizuar kanë të drejtën e njohjes 

kudo si persona përpara ligjit.  
2. Shtetet Palë pranojnë që personat me aftësi të kufizuar gëzojnë kapacitetin ligjor 

njësoj si pjesa tjetër e popullsisë në të gjitha aspektet e jetës.  
3. Shtetet Palë do të marrin masat e duhura për t’u siguruar personave me aftësi të 

kufizuar akses në lidhje me mbështetje që ata mund të kërkojnë në ushtrimin e 
kapacitetit të tyre ligjor.  

4. Shtetet Palë në përputhje me ligjet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut do të 
sigurohen që të gjitha masat që lidhen me ushtrimin e kapacitetit ligjor përmbajnë 
standarde të përshtatshme dhe efikase për të parandaluar abuzimin. Këto standarde 
do të bëjnë të mundur që masat që lidhen me ushtrimin e kapacitetit ligjor 
respektojnë të drejtat, vullnetin dhe preferencat e personit nuk kanë konflikt 
interesi dhe ndikim të panevojshëm, janë në proporcion dhe të përshtatura sipas 
rrethanave të personit, aplikohen për periudhën më të shkurtër të mundshme dhe u 
nënshtrohen shqyrtimeve të rregullta nga një autoriteti kompetent, i pavarur dhe i 
paanshëm apo një trupe gjyqësore. Standardet do të jenë proporcionale më masën 
që këto masa cenojnë të drejtat dhe interesat e personit.  

5. Në varësi të dispozitave të këtij neni, Shtetet Palë do të marrin të gjitha masat e 
duhura dhe efektive për të siguruar të drejtën e barabartë të personave me aftësi të 
kufizuar për të pasur në pronësi apo për të trashëguar prona, për të kontrolluar 
çështjet e tyre financiare dhe për të pasur akses të barabartë në kreditë bankare, 
hipoteka dhe forma të tjera të kredive financiare dhe do të sigurohet që personave 
me aftësi të kufizuar nuk iu hiqet në mënyrë arbitrare prona. 

 
Neni 13 

Aksesi në organet e drejtësisë 
 
1. Shtetet Palë do të sigurojnë akses efektiv në organet e drejtësisë për personat me 

aftësi të kufizuar njësoj si pjesa tjetër e popullsisë, duke përfshirë akomodime të 
përshtatshme procedurale dhe sipas përkatësisë të moshës, me qëllim lehtësimin e 
rolit të tyre si pjesëmarrës direkt dhe indirektë, duke përfshirë edhe rolin e 
dëshmitarit, në të gjitha procedurat ligjore, duke përfshirë fazat hetimore dhe stade 
të tjera paraprake.  

2. Me qëllim që personave me aftësi të kufizuar t’u bëhet i mundur aksesi i duhur në 
organet e drejtësisë, Shtetet Palë do të inkurajojnë organizimin e seancave të 
trajnimit për ata persona që punojnë në fushën e administrimit të drejtësisë, duke 
përfshirë policinë dhe personelin e burgut.  
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Neni 14 
Liria dhe siguria e personit 

 
1. Shtetet Palë do të sigurohen që personat me aftësi të kufizuar, njësoj si pjesa tjetër 

e popullsisë:  
(a) Gëzojnë të drejtën për lirinë dhe sigurinë e personit;  
(b) Nuk iu hiqet liria në mënyrë të paligjshme dhe arbitrare, dhe që çdo heqje 

lirie të jetë në përputhje me ligjin si edhe që ekzistenca e aftësisë së kufizuar 
nuk duhet në asnjë rast të justifikojë heqjen e lirisë.  

2. Shtetet Palë do të sigurohen që nëse personave me aftësi të kufizuar iu është hequr 
liria nëpërmjet çfarëdo lloj procesi, njësoj si të tjerët, ata të kenë të drejtën për 
garanci në përputhje me traktatin ndërkombëtar për të drejtat e njeriut dhe të 
trajtohen në përputhje me objektivat dhe parimet e kësaj Konvente, duke përfshirë 
dispozitën e përshtatjes brenda logjikës (akomodimit të arsyeshëm). 

 
Neni 15 

Liria nga tortura apo, trajtimi ose ndëshkimi mizor, çnjerëzor apo degradues 
 
1. Askush nuk duhet t'i nënshtrohet torturës, trajtimit ose dënimit mizor, çnjerëzor 

apo degradues. Në mënyrë të veçantë, askush nuk duhet t’i nënshtrohet 
eksperimentimit mjekësor apo shkencor pa pëlqimin e saj/tij të lirë.  

2. Shtetet Palë do të marrin të gjitha masat e duhura ligjore, administrative, gjyqësore 
apo të tjera për të parandaluar që personat me aftësi të kufizuar, njësoj si të tjerët, 
t'i nënshtrohen torturës apo trajtimit apo dënimit mizor, çnjerëzor apo degradues.  

 
Neni 16 

Liria nga shfrytëzimi, dhuna dhe abuzimi 
 
1. Shtetet Palë do të ndërmarrin të gjitha masat e duhura ligjore, administrative, 

shoqërore, arsimore etj. për të mbrojtur personat me aftësi të kufizuar, si brenda 
ashtu edhe jashtë familjes, nga të gjitha format e shfrytëzimit, dhunës dhe 
abuzimit, duke përfshirë edhe aspektet me bazë gjinore.  

2. Gjithashtu, Shtetet Palë do të ndërmarrin të gjitha masat e duhura për të 
parandaluar të gjitha format e shfrytëzimit, dhunës dhe abuzimit duke siguruar, 
ndër të tjera, format e duhura të asistencës në bazë të gjinisë dhe moshës dhe 
mbështetje për personat me aftësi të kufizuar, familjeve të tyre dhe punonjësve të 
kujdesit, përfshirë nëpërmjet sigurimit të informacionit dhe edukimit se si të 
shmangen, njihen apo raportohen rastet e shfrytëzimit, dhunës apo abuzimit. 
Shtetet Palë do të sigurohen që shërbimet e mbrojtjes të marrin në konsideratë të 
gjitha çështjet që kanë të bëjnë me moshën, gjininë dhe aftësinë e kufizuar.  

3. Me qëllim parandalimin e të gjitha formave të shfrytëzimit, dhunës dhe abuzimit, 
Shtetet Palë do të sigurohen që të gjitha objektet dhe programet e projektuara për 
t’u shërbyer personave me aftësi të kufizuar të jenë të monitoruara në mënyrë 
efektive nga autoritete të pavarura.  

4. Shtetet Palë do të marrin të gjitha masat e duhura për të nxitur rikuperimin fizik, 
konjitiv dhe psikologjik të personave me aftësi të kufizuar, si edhe rehabilitimin 
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dhe riintegrimin e atyre personave dhe parandalimin e mundësisë që këta persona 
të kthehen në viktima të çdo lloj forme shfrytëzimi, dhune apo abuzimi, përmes 
ofrimit të shërbimeve mbrojtëse. Rikuperimi dhe riintegrimi do të ndodhin në një 
mjedis që nxit shëndetin, mirëqenien sociale, autostimën, dinjitetin dhe 
autonominë e personit dhe merr parasysh nevojat specifike, gjinore dhe të moshës.  

5. Shtetet Palë do të hartojnë ligje dhe politika efikase, përfshirë edhe ligje dhe 
politika të përqendruara tek gratë dhe fëmijët për t’u siguruar që rastet e 
shfrytëzimit, dhunës dhe abuzimit ndaj personave me aftësi të kufizuar të jenë te 
evidentuar dhe te hetuar, dhe sipas rrethanave edhe ndjekur nga ana penale.  

 
Neni 17 

Mbrojtja e integritetit të personit 
 
Çdo person me aftësi të kufizuar ka të drejtën e respektit ndaj integritetit të saj/tij fizik 
dhe mendor njësoj si pjesa tjetër e popullsisë. 
 

Neni 18 
Liria e lëvizjes dhe Kombësia 

 
1. Shtetet Palë do të njohin të drejtat e personave me aftësi të kufizuar për lirinë e 

lëvizjes, lirinë për të zgjedhur vendbanimin e tyre dhe kombësinë, njësoj si pjesa 
tjetër e popullsisë, duke u siguruar gjithashtu që personat me aftësi të kufizuar:  
(a) të gëzojnë të drejtën për të marrë dhe ndryshuar kombësinë dhe që atyre të 

mos iu hiqet kombësia në mënyrë arbitrare apo për shkak të aftësisë së tyre të 
kufizuar;  

(b) të mos iu hiqet mundësia, për shkak të aftësisë së kufizuar, për të marrë, pasur 
dhe përdorur dokumentacionin e kombësisë së tyre apo dokumentacion tjetër 
identifikues, apo për të përdorur proceset përkatëse të tilla si procedurat e 
emigrimit, që mund të nevojitet për të lehtësuar ushtrimin e të drejtës për 
lirinë e lëvizjes;  

(c) të jenë të lirë të largohen nga çdo vend/shtet, përfshirë dhe vendin/shtetin e 
tyre;  

(d) të mos iu hiqet e drejta, në mënyrë arbitrare apo për shkak të aftësisë së 
kufizuar për të hyrë në vendin/shtetin e tyre.  

2. Fëmijët me aftësi të kufizuar do të regjistrohen menjëherë pas lindjes dhe që nga 
lindja do të kenë të drejtën për një emër, të drejtën për të marrë një kombësi dhe sa 
më shpejtë të jetë e mundur të drejtën për të njohur dhe për të pasur kujdesin 
prindëror.  

 
Neni 19 

Jetesa e pavarur dhe përfshirja në komunitet 
 
Shtetet Palë në këtë Konventë u njohin të drejtën e barabartë të të gjithë personave me 
aftësi të kufizuar për të jetuar në komunitet, me zgjedhje të barabarta me të tjerët dhe 
do të marrin masat e duhura dhe efektive për të bërë të mundur që personat me aftësi të 
kufizuar të gëzojnë plotësisht këtë të drejtë dhe përfshirjen e pjesëmarrjen e tyre të 



Lista II - Lista e instrumenteve shtesë ndërkombëtare evropiane lidhur me të drejtat e njeriut 

 244 

plotë në komunitet, përfshirë dhe duke u siguruar se: 
(a) Personat me aftësi të kufizuar të kenë mundësinë për të zgjedhur vendbanimin 

e tyre, ku dhe me kë do të jetojnë, njësoj si të tjerët dhe të mos jenë të 
detyruar të jetojnë në një mënyrë të veçantë të caktuar jetese;  

(b) Personat me aftësi të kufizuar të kenë akses ndaj një game të gjerë shërbimesh 
mbështetëse në shtëpi, shërbimesh rezidenciale dhe shërbimesh në 
komunitetet dhe të parandalojnë izolimin dhe veçimin e tyre nga komuniteti;  

(c) Shërbimet dhe objektet komunitare për popullatën në përgjithësi të jenë të 
disponueshme në baza të barabarta për personat me aftësi të kufizuar dhe t’ju 
përgjigjen nevojave të tyre.  

 
Neni 20 

Lëvizshmëria personale 
 
Shtetet Palë do të marrin masat e duhura për të siguruar lëvizshmërinë personale me 
pavarësinë më të madhe të mundshme për personat me aftësi të kufizuar, si më poshtë: 

(a) Lehtësimin e lëvizshmërisë personale të personave me aftësi të kufizuar sipas 
mënyrës dhe kohës zgjedhur prej tyre, dhe me kosto të përballueshme;  

(b) Lehtësimin e aksesit të personave me aftësi të kufizuar në mjetet lëvizëse, 
pajisjet, teknologjitë asistuese/ndihmese dhe format e asistencës direkte dhe 
të ndërmjetme, përfshirë sigurimin e tyre me kosto të përballueshme;  

(c) Sigurimin e trajnimit lidhur me aftësitë lëvizëse të personave me aftësi të 
kufizuar dhe stafit të specializuar që punon me personat me aftësi të kufizuar;  

(d) Inkurajimi i subjekteve që prodhojnë mjete lëvizëse, pajisje dhe teknologji 
asistuese të marrin parasysh të gjitha aspektet e lëvizjes së personave me 
aftësi të kufizuar.  

 
Neni 21 

Liria e shprehjes dhe mendimit dhe aksesi ndaj informacionit 
 
Shtetet Palë do të ndërmarrin të gjitha masat e duhura për t’u siguruar që personat me 
aftësi të kufizuar të mund të ushtrojnë të drejtën e tyre të lirisë së shprehjes dhe 
mendimit, duke përfshirë lirinë për të kërkuar, pasur dhe përhapur informacionin dhe 
idetë në baza të barabarta me të tjerët dhe nëpërmjet të gjitha formave të komunikimit 
sipas zgjedhjes së tyre, sipas përcaktimeve të nenit 2 të kësaj Konvente, si më poshtë: 

(a) Sigurimin e të gjithë informacionit të menduar për përdorim publik për 
personat me aftësi të kufizuar në formate dhe teknologji të aksesueshme të 
përshtatshme për lloje të ndryshme të aftësisë së kufizuar në kohën e duhur 
dhe pa kosto shtesë;  

(b) Pranimin dhe lehtësimin e përdorimit të gjuhës së shenjave, gjuhës Braille, 
komunikimit shtesë dhe alternativ dhe të të gjitha mjeteve, mënyrave, dhe 
formave të tjera të komunikimit të aksesueshëm sipas zgjedhjes së personave 
me aftësi të kufizuar në komunikimet zyrtare;  

(c) Nxitjen e subjekteve private që sigurojnë shërbime publike, duke përfshirë 
dhe internetin, të sigurojnë informacion dhe shërbime në formate të 
aksesueshme dhe të përdorshme për personat me aftësi të kufizuar;  
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(d) Inkurajimin e medias, duke përfshirë edhe ofruesit e informacionit nëpërmjet 
internetit, për t’i bërë shërbimet e tyre të aksesueshme për personat me aftësi 
të kufizuar;  

(e) Njohjen dhe nxitjen e përdorimit të gjuhës së shenjave.  
 

Neni 22 
Respekti për jetën private (privatësia) 

 
1. Asnjë person me aftësi të kufizuar, pavarësisht nga vendbanimi apo mënyra e 

jetesës nuk duhet bëhet objekt i ndërhyrjeve arbitrare apo të paligjshme në jetën e 
tij/saj private, në familje, në lidhje me korrespondencën, llojet e tjera të 
komunikimit apo të bëhet objekt i sulmeve të paligjshme ndaj nderit apo 
reputacionit të tij/saj. Personat me aftësi të kufizuar kanë të drejtën për mbrojtje 
ligjore ndaj këtyre ndërhyrjeve dhe sulmeve.  

2. Shtetet Palë do të mbrojnë privacinë e informacionit personal, shëndetësor dhe në 
lidhje me statusin e rehabilitimit të personave me aftësi të kufizuar, njësoj si pjesa 
tjetër e popullsisë.  

 
Neni 23 

Respekti për shtëpinë dhe familjen 
 
1. Shtetet Palë do të marrin masat e duhura për eliminimin e diskriminimit ndaj 

personave me aftësi të kufizuar në lidhje me të gjitha çështjet lidhur me martesën, 
familjen, të qenit prindër dhe lidhjet, njësoj si gjithë të tjerët për të siguruar: 
(a) njohjen e të drejtës të të gjithë personave me aftësi të kufizuar në moshë 

martese për t’u martuar dhe krijuar familje bazuar në pëlqimin dhe lirinë e 
plotë të çiftit; 

(b) njohjen e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar për të vendosur 
lirshëm dhe me përgjegjësi për numrin dhe largësinë e fëmijëve nga njëri-
tjetri dhe për të pasur akses informacioni përkatës për moshën, edukim mbi 
planifikimin familjar dhe riprodhimin për mjetet e nevojshme që i 
mundësojnë ata të ushtrojnë këto të drejta.  

(c) Personat me aftësi të kufizuar, duke përfshirë fëmijët, ruajnë fertilitetin (të 
drejtën për riprodhim) njësoj si gjithë të tjerët.  

2. Shtetet Palë do të garantojnë të drejtat dhe përgjegjësitë e personave me aftësi të 
kufizuar lidhur me kujdestarinë, ruajtjen, trustet dhe birësimin e fëmijëve apo 
institucioneve të ngjashme ku këto koncepte ekzistojnë në legjislacionin kombëtar; 
gjithsesi, do të dominojë interesi më i mirë i fëmijës. Shtetet Palë do të japin 
asistencën e duhur ndaj personave me aftësi të kufizuar në realizimin e 
përgjegjësive për rritjen e fëmijëve të tyre.  

3. Shtetet Palë do të garantojnë që fëmijët me aftësi të kufizuar të gëzojnë të drejta të 
barabarta lidhur me jetën familjare. Me qëllim realizimin e këtyre të drejtave dhe 
për të parandaluar fshehjen, braktisjen, neglizhimin dhe izolimin e fëmijëve me 
aftësi të kufizuar, Shtetet Palë do të garantojnë sigurimin e informacionit, 
shërbimeve dhe mbështetjes të hershme dhe të gjithanshme për fëmijët me aftësi të 
kufizuar dhe familjet e tyre.  
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4. Shtetet Palë do të garantojnë që fëmija të mos ndahet nga prindërit e tij/saj kundër 
dëshirës së tij/saj, përveç atyre rasteve kur autoritetet kompetente sipas shqyrtimit 
gjyqësor përcaktojnë, në përputhje me ligjet dhe procedurat përkatëse, që një 
ndarje e tillë është e domosdoshme për interesin më të mirë të fëmijës. Në asnjë 
rast nuk do të ndahet një fëmijë nga prindërit për shkak të aftësisë së kufizuar të 
fëmijës apo aftësisë së kufizuar të njërit apo të dy prindërve.  

5. Shtetet Palë, në rastet kur familja imediate nuk është në gjendje të kujdeset për 
fëmijën me aftësi të kufizuar, do të bëjnë çdo përpjekje për të siguruar kujdes 
alternativ brenda familjes së zgjeruar, dhe në rast se një përpjekje e tillë dështon, 
brenda komunitetit në një ambient familjar.  

 
Neni 24 
Arsimi 

 
1. Shtetet Palë njohin të drejtën e personave me aftësi të kufizuar për arsim. Me 

qëllim realizimin e kësaj të drejte pa diskriminim dhe mbi bazën e mundësive të 
barabarta, Shtetet Palë do të garantojnë një sistem arsimor përfshirës në të gjitha 
nivelet, duke përfshirë edhe arsimin gjatë gjithë jetës me synim:  
(a) Zhvillimin e plotë të potencialit njerëzor dhe ndjenjës së dinjitetit dhe 

vetëvlerësimit, fuqizimin e respektit për të drejtat dhe liritë themelore të 
njeriut dhe diversitetit njerëzor;  

(b) Zhvillimin nga ana e personave me aftësi të kufizuar të personalitetit, 
talenteve dhe krijimtarisë së tyre, si edhe të aftësive të tyre mendore dhe 
fizike, në potencialin e tyre të plotë;  

(c) Mundësinë për personat me aftësi të kufizuar për të marrë pjesë në mënyrë 
efektive në një shoqëri të lirë.  

2. Gjatë realizimit të kësaj të drejte, Shtetet Palë do të garantojnë që:  
(a) Personat me aftësi të kufizuar të mos jenë të përjashtuar nga sistemi i arsimit 

të përgjithshëm për shkak te aftësisë së kufizuar dhe që fëmijët me aftësi të 
kufizuar të mos jenë të përjashtuar nga arsimimi pa pagesë dhe i detyruar 
fillor, ose arsimi i mesëm, për shkak të aftësisë së kufizuar;  

(b) Personat me aftësi të kufizuar mund të kenë akses në arsimin fillor 
gjithëpërfshirës, cilësor dhe pa pagesë dhe arsimin e mesëm njësoj si të gjithë 
fëmijët e tjerët në komunitetet ku ata jetojnë;  

(c) Sigurohet akomodimi i arsyeshëm i kërkesave individuale;  
(d) Personat me aftësi të kufizuar marrin mbështetjen e kërkuar, brenda sistemit 

të arsimit të përgjithshëm për të mundësuar arsimimin e duhur të tyre.  
(e) Sigurohen masa mbështetëse efikase dhe të individualizuara në ambiente që 

rrisin zhvillimin akademik dhe shoqëror, në përputhje me qëllimin për 
përfshirjen e tyre të plotë.  

3. Shtetet Palë do të bëjnë të mundur qe personat me aftësi të kufizuar të mësojnë 
aftësi për zhvillim shoqëror dhe jetësorë për të lehtësuar pjesëmarrjen e tyre të 
plotë dhe të barabartë në arsim dhe si pjesëtarë të komunitetit. Për këtë qëllim 
Shtetet Palë duhet t’i marrin masat e duhura, duke përfshirë:  
(a) Lehtësimin e të mësuarit të Braille, shkrimeve alternative, mënyrave 

augmentative/njohëse dhe alternative, mjeteve dhe formateve të komunikimit, 
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aftësive të orientimit dhe lëvizshmërisë dhe lehtësimin e mbështetjes dhe 
kujdesit nga moshatarët; 

(b) Lehtësimin e të mësuarit të gjuhës së shenjave dhe nxitjen e identitetit 
linguistik të personave që nuk dëgjojnë;  

(c) të sigurohen që arsimimi i individëve, dhe në veçanti fëmijëve, të cilët janë të 
verbër, nuk dëgjojnë, apo që nuk dëgjojnë e nuk shikojnë, në të njëjtën kohë 
të jepet në gjuhën, mënyrat dhe mjetet e komunikimit më të përshtatshme për 
individin dhe në ambiente të cilat rrisin zhvillimin akademik dhe shoqëror të 
tij/saj.  

4. Me qëllim që të garantohet realizimi i kësaj të drejte, Shtetet Palë do të marrin 
masat e duhura për punësimin e mësuesëve, duke përfshirë mësuesit me aftësi të 
kufizuar, të cilët janë të kualifikuar në gjuhën e shenjave dhe/apo Braille, dhe të 
trajnojnë profesionistët dhe stafin që punon në të gjitha nivelet arsimore. Trajnime 
të tilla duhet të përfshijnë ndërgjegjësimin në lidhje me aftësinë e kufizuar dhe 
përdorimin e mënyrave të duhura augmentative/njohëse dhe alternative, mjeteve 
dhe formateve të komunikimit, teknikave edukuese dhe materialeve për të 
mbështetur personat me aftësi të kufizuar.  

5. Shtetet Palë do të garantojnë që personat me aftësi të kufizuar të jenë në gjendje të 
kenë akses në arsimin e lartë, trajnime profesionale, arsimin për të rritur dhe të 
mësuarit gjatë të gjithë jetës pa diskriminim dhe në baza të barabarta me të tjerët. 
Për këtë qëllim, Shtetet Palë do të garantojnë ofrimin e akomodimit të arsyeshëm 
për personat me aftësi të kufizuar.  

 
Neni 25 
Shëndeti 

 
Shtetet Palë njohin faktin që personat me aftësi të kufizuar kanë të drejtën të gëzojnë 
standardin më të lartë të mundshëm shëndetësor pa diskriminim për shkak të aftësisë së 
kufizuar. Shtetet Palë do të marrin masat e duhura për të siguruar aksesin e personave 
me aftësi të kufizuar ndaj shërbimet shëndetësore të lidhura me gjininë, përfshirë 
rehabilitimin lidhur me shëndetin. Në veçanti, Shtetet Palë do tu: 

(a) garantojnë personave me aftësi të kufizuar të njëjtën gamë, cilësi dhe 
standarde të shërbimeve shëndetësore pa pagesë ose të përballueshme siç iu 
sigurohet personave të tjerë, duke përfshirë programe dhe shërbime në fushën 
e shëndetit seksual dhe riprodhues dhe programe të shëndetit publik.  

(b) garantojnë ato shërbime shëndetësore që u nevojiten personave me aftësi të 
kufizuar, për shkak të aftësisë së tyre të kufizuar, duke përfshirë edhe 
identifikimin e hershëm dhe ndërhyrjen sipas rastit, si dhe shërbime të 
hartuara për të minimizuar dhe parandaluar përkeqësimin e aftësive të 
kufizuara, duke përfshirë fëmijët dhe të moshuarit; 

(c) garantojnë këto shërbime shëndetësore sa më pranë të jetë e mundur 
komuniteteve të këtyre personave, përfshirë zonat rurale;  

(d) t’u kërkojë profesionistëve të kujdesit shëndetësor të ofrojnë kujdes të së 
njëjtës cilësi për personat me aftësi të kufizuar si për të tjerët, duke përfshirë 
edhe mbi bazë të pëlqimit të lirë dhe të informuar, si edhe të rrisë 
ndërgjegjësimin mbi të drejtat, dinjitetin, autonominë e njeriut dhe nevojave 
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të personave me aftësi të kufizuar nëpërmjet trajnimeve dhe shpalljes së 
standardeve etike për kujdesin shëndetësor publik dhe privat;  

(e) të ndalojë diskriminimin ndaj personave me aftësi të kufizuar në ofrimin e 
sigurimeve shëndetësore dhe sigurimit të jetës, në ato raste kur një siguracion 
i tillë lejohet nga ligji kombëtar, dhe që ofrohet në mënyrë të drejtë dhe të 
arsyeshme.  

(f) të parandalojë mohimin diskriminator të kujdesit shëndetësor apo shërbimeve 
shëndetësore apo të ushqimeve dhe lëngjeve mbi bazën e aftësisë së kufizuar.  

 
Neni 26 

Aftësimi dhe Rehabilitimi 
 
1. Shtetet Palë do të ndërmarrin masat e duhura, duke përdorur edhe mbështetjen e 

moshatarëve, për të bërë të mundur që personat me aftësi të kufizuar të arrijnë dhe 
të ruajnë pavarësinë e tyre maksimale, aftësinë e plotë fizike, mendore, shoqërore 
dhe profesionale, dhe për të siguruar përfshirjen dhe pjesëmarrjen e tyre të plotë në 
të gjitha aspektet e jetës. Për këtë qëllim, Shtetet Palë do të organizojnë, fuqizojnë 
dhe zgjerojnë shërbimet aftësuese dhe rehabilituese gjithëpërfshirëse, veçanërisht 
në fushat e shëndetit, punësimit, edukimit dhe shërbimeve sociale, në mënyrë të 
tillë që këto shërbime dhe programe: 
(a) Të fillojnë në fazën më të hershme të mundshme dhe të jenë të bazuara në 

vlerësimet multidisiplinare të nevojave dhe fuqive individuale;  
(b) Të mbështesin pjesëmarrjen dhe përfshirjen në komunitet dhe në të gjitha 

aspektet e shoqërisë dhe të sigurohen që ato janë mbi baza vullnetare të 
disponueshme për personat me aftësi të kufizuar sa më pranë komuniteteve të 
tyre të jetë e mundur, duke përfshirë zonat rurale.  

2. Shtetet Palë do të inkurajojnë organizimin e trajnimeve të nivelit fillestar dhe të 
vazhdueshëm për profesionistët dhe stafin që punon në shërbimet aftësuese dhe 
rehabilituese.  

3. Shtetet Palë do të inkurajojnë disponibilitetin, njohuritë dhe përdorimin e pajisjeve 
dhe teknologjive asistuese të projektuara për personat me aftësi të kufizuar, duke 
qenë se ato lidhen me aftësimin dhe rehabilitimin.  

 
Neni 27 

Puna dhe punësimi 
 
1. Shtetet Palë njohin të drejtën e personave me aftësi të kufizuar për të punuar, 

njësoj si pjesa tjetër e popullsisë; këtu përfshihet e drejta për të pasur mundësinë 
për të fituar jetesën duke bërë punë të zgjedhur lirisht apo të pranuar në tregun e 
punës dhe vendin/ambientin e punës që është i hapur, përfshirës dhe i arritshëm 
nga personat me aftësi të kufizuar. Shtetet Palë do të mbrojnë dhe inkurajojnë 
realizimin e të drejtës për punë, duke përfshirë dhe personat që e fitojnë aftësinë e 
kufizuar gjatë punësimit, duke marrë hapat e duhur, përfshirë masat ligjore me 
qëllim që ndër të tjera: 
(a) të ndalojnë diskriminimin për shkak të aftësisë së kufizuar në të gjitha 

çështjet lidhur me punësimin, përfshirë kushtet e pajtimit në punë, punësimit, 
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vazhdimësisë së punësimit, ecjes në karrierë dhe ofrimin e kushteve të sigurta 
dhe të shëndetshme të punës;  

(b) mbrojtjen e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar, njësoj si gjithë të 
tjerët, duke përfshirë garantimin e mundësive të barabarta dhe pagesës të 
barabartë për punën me vlerë, siguri dhe kushte pune të shëndetshme të 
barabarta, duke përfshirë dhe mbrojtjen nga ngacmimet dhe zgjidhjen e 
ankesave;  

(c) Për të garantuar që personat me aftësi të kufizuar të jenë në gjendje të 
ushtrojnë të drejtat e punës dhe te drejtat sindikaliste njësoj si gjithë të tjerët;  

(d) Për të garantuar që personat me aftësi të kufizuar të kenë akses në programet 
e përgjithshme udhëzuese teknike dhe profesionale, në shërbimet e punësimit 
dhe për të garantuar trajnim të vazhdueshëm dhe profesional;  

(e) nxitjen e mundësive për punësim dhe karrierë për personat me aftësi të 
kufizuar në tregun e punës, si edhe ofrimin e asistencës për gjetjen, fitimin, 
mbajtjen dhe kthimin në punë;  

(f) nxitjen e mundësive për vetëpunësim, aktivitet të lirë privat, zhvillimin e 
kooperativave dhe hapjen e një biznesi personal;  

(g) punësimin e personave me aftësi të kufizuar në sektorin publik;  
(h) inkurajimin e punësimit të personave me aftësi të kufizuar në sektorin privat 

nëpërmjet politikave dhe masave të duhura, të cilat mund të përfshijnë 
programe pozitive veprimi, stimuj dhe masa të tjera;  

(i) Për të garantuar që personave me aftësi të kufizuar u sigurohet një akomodim 
i arsyeshëm në ambientin e punës;  

(j) Për të inkurajuar personat me aftësi të kufizuar të fitojnë përvojë pune në 
tregun e hapur të punës;  

(k) Për të promovuar programe për rehabilitim profesional, për mbajtjen e vendit 
të punës dhe ofrimin e programeve për kthimin në punë për personat me aftësi 
të kufizuar.  

2. Shtetet Palë do të garantojnë që personat me aftësi të kufizuar të mos mbahen në 
skllavëri apo të përdoren si shërbëtorë dhe të jenë të mbrojtur ashtu si gjithë të 
tjerët nga puna e detyruar.  

 
Neni 28 

Standardet e duhura të jetesës dhe mbrojtjes sociale 
 
1. Shtetet Palë njohin të drejtën e personave me aftësi të kufizuar për një standard 

adekuat jetese për ta dhe për familjet e tyre, duke përfshirë ushqimin, veshjen dhe 
strehimin e përshtatshëm, si edhe të drejtën për përmirësimin e vazhdueshëm të 
kushteve të jetesës dhe do të ndërmarrin hapat e duhura për të mbrojtur dhe 
përmirësuar realizimin e kësaj të drejtë pa diskriminim për shkak të aftësisë së 
kufizuar.  

2. Shtetet Palë njohin të drejtën e personave me aftësi të kufizuar për mbrojtje 
shoqërore dhe që ata ta gëzojnë atë të drejtë pa diskriminim për shkak të aftësisë 
së kufizuar dhe do të ndërmarrin hapat e duhur për të mbrojtur dhe përmirësuar 
realizimin e kësaj të drejte, duke përfshirë marrjen e masave:  
(a) Për të siguruar akses të barabartë të personave me aftësi të kufizuar ndaj 
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shërbimeve për ujë të pijshëm dhe shërbimeve, pajisjeve dhe formave të tjera 
të asistencës të përshtatshme dhe të përballueshme për nevoja të lidhura me 
aftësinë e kufizuar;  

(b) Për të siguruar aksesin e personave me aftësi të kufizuar, në veçanti grave dhe 
vajzave me aftësi të kufizuar dhe personave të moshuar me aftësitë të kufizuar 
në programet e mbrojtjes shoqërore dhe të reduktimit të varfërisë;  

(c) Për të siguruar aksesin e personave me aftësi të kufizuar dhe familjeve të tyre 
që jetojnë në kushtet e varfërisë, në asistencën e ofruar nga Shteti për të 
mbuluar shpenzimet lidhur me aftësinë e kufizuar, duke përfshirë trajnimin, 
këshillimin, asistencën financiare dhe kujdesin gjatë pushimeve;  

(d) Për të siguruar aksesin e personave me aftësi të kufizuar në programet e 
strehimit publik.  

(e) Për të siguruar aksesin e personave me aftësi të kufizuar në programet dhe 
përfitimet e pensionit.  

 
Neni 29 

Pjesëmarrja në jetën politike dhe publike 
 
Shtetet Palë duhet t’u garantojnë personave me aftësi të kufizuar të drejtat politike dhe 
mundësinë për t’i gëzuar ato njësoj si pjesa tjetër e popullsisë dhe duhet të marrin 
përsipër: 

(a) T’u garantojnë personave me aftësi të kufizuar më pjesëmarrjen e plotë dhe 
efektive në jetën politike dhe publike njësoj si gjithë të tjerët, drejtpërsëdrejti 
apo nëpërmjet përfaqësuesve të zgjedhur, duke përfshirë edhe të drejtën dhe 
mundësinë e personave me aftësitë të kufizuar për të votuar dhe për t’u 
zgjedhur, ndër të tjera duke: 
(i) siguruar që procedurat, fasilitetet dhe materialet e votimit të jenë të 

përshtatshme, të aksesueshme dhe të thjeshta për t’u kuptuar dhe 
përdorur;  

(ii) mbrojtur të drejtën e personave me aftësi të kufizuar për të votuar me 
votë të fshehtë në zgjedhje dhe referendume publike, pa kërcënim, për 
të kandiduar në zgjedhje, për të ushtruar funksione publike dhe për të 
kryer të gjitha funksionet publike në të gjitha nivelet e qeverisë, duke 
lehtësuar përdorimin e teknologjive asistuese dhe të reja, ne rastet e 
përshtatshme;  

(iii) garantuar shprehjen e vullnetit të lirë të personave me aftësi të kufizuar 
si zgjedhës dhe për këtë qëllim, kur është e nevojshme, me kërkesën e 
tyre, lejohet asistenca në votim nga një person i zgjedhur prej tyre.  

(b) Garantimin e një ambienti, në të cilin personat me aftësi të kufizuar mund të 
marrin pjesë në mënyrë efektive dhe të plotë në dirigjimin e çështjeve 
publike, pa diskriminim dhe njësoj si të tjerët dhe të inkurajojë pjesëmarrjen e 
tyre në çështjet publike, duke përfshirë: 
(i) pjesëmarrjen në organizatat joqeveritare dhe shoqatat që kanë të bëjnë 

me jetën publike dhe politike në vend dhe në aktivitetet dhe 
administrimin e partive politike;  

(ii) krijimin apo pjesëmarrjen në organizata të personave me aftësi të 
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kufizuar për të përfaqësuar personat me aftësi të kufizuar në nivele 
ndërkombëtare, kombëtare, rajonale dhe lokale.  

 
Neni 30 

Pjesëmarrja në jetën kulturore dhe aktivitetet argëtuese dhe sportive 
 
1. Shtetet Palë njohin të drejtën e personave me aftësi të kufizuar për të marrë pjesë 

njësoj si gjithë të tjerët në jetën kulturore të vendit dhe do të marrin të gjitha masat 
e duhura për të garantuar që personat me aftësi të kufizuar:  
(a) Gëzojnë akses në materialet kulturore në të gjitha formatet e aksesueshme;  
(b) Gëzojnë akses në programet televizive, filmat, teatrot, dhe aktivitete të tjera 

kulturore, në formate të aksesueshme;  
(c) Gëzojnë akses në institucionet apo shërbimet kulturore, si p.sh: teatrot, 

muzeumet, kinematë, bibliotekat dhe shërbimet për turistët dhe për sa është e 
mundur gëzojnë akses në monumentet dhe qendrat me rëndësi për kulturën 
kombëtare.  

2. Shtetet Palë duhet të marrin masat e duhura për të bërë të mundur që personat me 
aftësi të kufizuar të kenë mundësinë për të zhvilluar dhe përdorur potencialin e 
tyre krijues, artistik, dhe intelektual, jo vetëm për të mirën e tyre, por gjithashtu 
për pasurimin kulturor të shoqërisë.  

3. Shtetet Palë do të ndërmarrin hapat e duhur, në përputhje me legjislacionin 
ndërkombëtar për të garantuar që ligjet që mbrojnë të drejtat e pronësisë 
intelektuale nuk përbëjnë një barrierë të paarsyeshme apo diskriminuese për 
aksesin e personave me aftësi të kufizuar në materiale kulturore.  

4. Personat me aftësi të kufizuar duhet të kenë të drejtën, njësoj si gjithë të tjerët, që 
t’u njihet dhe të mbështetet identiteti i tyre specifik kulturor dhe linguistik, 
përfshirë dhe gjuhën e shenjave dhe kulturën e personave që nuk dëgjojnë.  

5. Me qëllim që personat me aftësi të kufizuar të marrin pjesë njësoj si gjithë të tjerët 
në aktivitete argëtuese, të kohës së lirë dhe sportive, Shtetet Palë duhet të marrin 
masat e duhura:  
(a) Për të inkurajuar dhe nxitur pjesëmarrjen e personave me aftësi të kufizuar në 

aktivitetet sportive gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;  
(b) Për të siguruar që personat me aftësi të kufizuar të kenë mundësinë të 

organizojnë, zhvillojnë dhe marrin pjesë në aktivitete sportive specifike dhe 
argëtuese për aftësinë e kufizuar dhe për këtë qëllim, të inkurajojnë ofrimin e 
instruksioneve, trajnimit dhe burimeve të duhura, njësoj si gjithë të tjerët;  

(c) Për të siguruar aksesin e personave me aftësi të kufizuar në terrenet sportive, 
argëtuese dhe turistike;  

(d) Për të siguruar aksesin e barabartë te fëmijëve për të marrë pjesë në lojëra, 
argëtime, aktivitete sportive dhe të kohës së lirë, duke përfshirë edhe 
aktivitetet që zhvillohen në sistemin shkollor;  

(e) Për të siguruar aksesin e personave me aftësi të kufizuar në shërbimet 
argëtuese, turistike, sportive dhe të kohës së lirë.  
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Neni 31 
Statistikat dhe grumbullimi i të dhënave 

 
1. Shtetet Palë marrin përsipër të mbledhin informacionin e duhur, duke përfshirë të 

dhëna statistikore dhe kërkimore, për të bërë të mundur që këto shtete të hartojnë 
dhe zbatojnë politika që do i japin efekt kësaj Konvente. Procesi i mbledhjes dhe 
ruajtjes së këtij informacioni duhet:  
(a) Të jetë në përputhje me masat mbrojtëse ligjore, duke përfshirë ligjin për 

mbrojtjen e të dhënave, për të siguruar konfidencialitetin dhe respektin për 
jetën private të personit me aftësi të kufizuar;  

(b) Të jetë në përputhje me normat ndërkombëtare të pranuara për mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut dhe liritë themelore, si edhe parimet etike për mbledhjen 
dhe përdorimin e statistikave.  

2. Informacioni i mbledhur sipas këtij neni do të disagregohet/ndahet sipas rastit dhe 
do të përdoret për t’u ardhur në ndihmë Shteteve Palë në këtë Konventë në 
vlerësimin e zbatimit të detyrimeve të tyre, si edhe do të identifikojë dhe adresojë 
barrierat me të cilat përballen personat me aftësi të kufizuar gjatë ushtrimit të së 
drejtave të tyre.  

3. Shtetet Palë marrin përgjegjësinë për shpërndarjen e këtyre statistikave dhe 
sigurojnë që ato të jenë të aksesueshme për personat me aftësi të kufizuar dhe për 
të tjerët.  

 
Neni 32 

Bashkëpunimi Ndërkombëtar 
 
1. Shtetet Palë pranojnë rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe nxitjen e tij, në 

mbështetje të përpjekjeve kombëtare për realizimin e qëllimit dhe objektivave të 
kësaj Konvente dhe do të ndërmarrin masat e duhura dhe efektive në këtë drejtim, 
midis Shteteve dhe sipas rastit në partneritet me organizatat përkatëse 
ndërkombëtare dhe rajonale dhe shoqërinë civile, në veçanti organizatat për 
personat me aftësi të kufizuar. Këto masa, ndër të tjera, mund të përfshijnë:  
(a) Sigurimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, duke përfshirë programet 

ndërkombëtare të zhvillimit, të jetë përfshirës dhe i aksesueshëm për personat 
me aftësi të kufizuar;  

(b) Të lehtësojnë dhe mbështesin ngritjen e kapaciteteve, midis të tjerash 
nëpërmjet shkëmbimit dhe ndarjes së informacionit, përvojës, programeve të 
trajnimit dhe praktikës më të mirë;  

(c) Të lehtësojnë bashkëpunimin në punën kërkimore dhe aksesin në njohurinë 
shkencore dhe teknike; dhe  

(d) Të sigurojnë, sipas rastit, asistencë teknike dhe ekonomike, përfshirë dhe 
sigurimin e aksesit dhe përdorimin e përbashkët të teknologjisë asistive dhe të 
aksesueshme, si edhe nëpërmjet transferimit të teknologjisë.  

2. Dispozitat e këtij neni nuk përbëjnë asnjë paragjykim ndaj detyrimeve të secilit 
Shtet Palë për të plotësuar detyrimet e tij në kuadrin e kësaj Konvente.  
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Neni 33 
Zbatimi dhe monitorimi i Konventës në nivel kombëtar 

 
1. Sipas sistemit të tyre të organizimit, Shtetet Palë do të caktojnë një apo më shumë 

persona për kontakt në qeveri për çështje që kanë të bëjnë me zbatimin e kësaj 
Konvente, si edhe do t’i japin vendin e duhur ngritjes apo caktimit të një 
mekanizmi koordinimi brenda qeverisë për të lehtësuar veprimet që kanë të bëjnë 
me aftësinë e kufizuar në sektorë të ndryshëm dhe në nivele të ndryshme.  

2. Shtetet Palë, në përputhje me sistemet e tyre ligjore dhe administrative, do të 
mbajnë, fuqizojnë, caktojnë ose hartojnë brenda Shtetit Palë, një kuadër i cili do të 
përfshijë një apo më shumë mekanizma të pavarura, si të jetë më e përshtatshme, 
për të nxitur, mbrojtur dhe monitoruar zbatimin e kësaj Konvente.  
Gjatë caktimit apo ngritjes së një mekanizmi të tillë, Shtetet Palë do të mbajnë në 
konsideratë parimet në lidhje me statusin dhe funksionimin e institucioneve 
kombëtare për mbrojtjen dhe stimulimin e të drejtave të njeriut. 

3. Shoqëria Civile dhe në veçanti personat me aftësi të kufizuar dhe organizatat e 
tyre përfaqësuese duhet të përfshihen dhe të marrin pjesë plotësisht në procesin e 
monitorimit. 

 
Neni 34 

Komiteti për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar 
 
1. Do të ngrihet një Komitet për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar (tani e 

tutje i referuar si “Komiteti”), i cili do të kryejë funksionet e paraqitura më poshtë.  
2. Momentin që kjo Konventë hyn në fuqi, Komiteti do të përbëhet nga dymbëdhjetë 

ekspertë. Pas gjashtëdhjetë ratifikimesh apo pranimesh shtesë në Konventë, 
anëtarësia e Komitetit do të shtohet me gjashtë anëtarë, duke ruajtur një numër 
maksimal prej tetëmbëdhjetë anëtarësh.  

3. Anëtarët e Komitetit do të shërbejnë në kapacitetin e tyre personal dhe do të jenë 
me një qëndrim të lartë moral dhe kompetencë e përvojë të njohur në fushën e 
paraqitur në këtë Konventë. Shtetet Palë ftohen t’i kushtojnë vëmendjen e duhur 
dispozitës se parashtruar në nenin 4.3 të kësaj Konvente, kur bëjnë nominimin e 
kandidatëve të tyre.  

4. Anëtarët e Komitetit do të zgjedhën nga Shtetet Palë, ku do t’i kushtohet vëmendje 
shpërndarjes së barabartë gjeografike, përfaqësimit të formave të ndryshme të 
civilizimit dhe të sistemeve ligjore principale, përfaqësimit të barabartë gjinor dhe 
pjesëmarrjes së ekspertëve me aftësi të kufizuar.  

5. Anëtarët e Komitetit do të zgjidhen me votim të fshehtë nga një listë me Shtetas të 
nominuar nga Shtetet Palë në takimet e Konferencës së Shteteve Palë. Në ato 
takime, për të cilat dy të tretat e Shteteve Palë duhet të përbëjnë kuorumin, 
personat e zgjedhur në Komitet do të jenë ata që sigurojnë numrin më të madh të 
votave dhe një mazhorancë absolute të votave të përfaqësuesve të Shteteve Palë që 
janë prezentë dhe votojnë.  

6. Zgjedhjet fillestare do të mbahen jo më vonë se gjashtë muaj pas datës së hyrjes në 
fuqi të kësaj Konvente. Së paku katër muaj para datës së zgjedhjeve, Sekretari i 
Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara do t’iu dërgojë një letër Shteteve Palë duke 
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i ftuar ata që të paraqesin nominimet brenda dy muajve. Sekretari i Përgjithshëm 
do të përgatisë më pas në rend alfabetik një listë me të gjithë personat e nominuar, 
duke treguar Shtetet Palë, që i kanë nominuar ata, dhe do t’ua paraqesë atë 
Shteteve Palë të kësaj Konvente.  

7. Anëtarët e Komitetit do të zgjidhen për një mandat katër vjeçar. Ata do të kenë të 
drejtën e rizgjedhjes një herë. Megjithatë, mandati për të gjashtë anëtarët e 
zgjedhur në zgjedhjet e para do të skadojë në fund të dy viteve; menjëherë pas 
zgjedhjeve të para, emrat e këtyre gjashtë anëtarëve do të zgjedhën me short nga 
kryetari i takimit siç referohet në paragrafin 5 të këtij neni. 

8. Zgjedhja e gjashtë anëtarëve shtesë të Komitetit do të mbahet me rastin e 
zgjedhjeve të rregullta, në përputhje me dispozitat përkatëse të këtij neni.  

9. Në qoftë se një anëtar i Komitetit vdes apo jep dorëheqjen apo deklaron se për 
çfarëdo shkaku ajo apo ai nuk mund të kryejë detyrat e saj apo të tij, Shteti Palë, i 
cili ka nominuar anëtaren/anëtarin duhet të emërojë një ekspert tjetër që i ka 
kualifikimet dhe plotëson kriteret e përcaktuara në dispozitat përkatëse të këtij 
neni, që të shërbejë për pjesën e mbetur të mandatit.  

10. Komiteti duhet të vendosë rregullat e tij të procedurës.  
11. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara do të sigurojë stafin dhe 

fasilitetet e nevojshme për realizimin efektiv të funksioneve të Komitetit në këtë 
Konventë, dhe do të thërrasë mbledhjen e saj të parë.  

12. Me aprovimin e Asamblesë së Përgjithshme, anëtarët e Komitetit të ngritur sipas 
kësaj Konvente do të marrin pagesë nga fondet e Kombeve të Bashkuara sipas 
termave dhe kushteve që mund të vendosë Asambleja, duke pasur parasysh 
rëndësinë e përgjegjësive të Komitetit.  

13. Anëtarët e Komitetit do të kenë të drejtë për fasilitete, privilegje dhe imunitete të 
ekspertëve në misione për Kombet e Bashkuara siç parashtrohet në seksionet 
përkatëse të Konventës mbi Privilegjet dhe imunitetet e Kombeve të Bashkuara.  

 
Neni 35 

Raportet nga Shtetet Palë 
 
1. Çdo Shtet Palë do të paraqesë në Komitet, nëpërmjet Sekretarit të Përgjithshëm të 

Kombeve të Bashkuara, një raport gjithëpërfshirës mbi masat e marra për të bërë 
efektive detyrimet e tij në këtë Konventë dhe mbi progresin e bërë në këtë drejtim, 
brenda dy viteve që kjo Konventë hynë në fuqi për atë Shtet Palë.  

2. Pas kësaj, Shtetet Palë paraqesin raportet pasuese të paktën çdo katër vjet, si dhe 
sa herë që kërkohet nga Komiteti.  

3. Komiteti do të vendosë udhëzimet përkatëse lidhur me përmbajtjen e raporteve.  
4. Shteti Palë i cili i ka paraqitur Komitetit një raport fillestar gjithëpërfshirës nuk 

nevojitet të përsërisë informacionin e paraqitur më parë në raportet e tij të tjera 
pasuese. Kur bëjnë përgatitjen e raporteve për Komitetin, Shtetet Palë ftohen të 
kenë parasysh që ta bëjnë këtë në një proces të hapur dhe transparent si dhe t’i 
kushtojnë vëmendjen e duhur dispozitave të përcaktuara në nenin 4.3 të kësaj 
Konvente.  

5. Raportet mund të tregojnë faktorë dhe vështirësi që ndikojnë në shkallën e 
plotësimit të detyrimeve të kësaj Konvente.  
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Neni 36 
Shqyrtimi i raporteve 

 
1. Çdo raport duhet të shqyrtohet nga Komiteti, i cili do të bëjë sugjerime dhe 

rekomandime të përgjithshme mbi raportin siç ai e konsideron të përshtatshme dhe 
do t’ua dërgojë ato Shtetit Palë përkatës. Shteti Palë mund të përgjigjet me çdo 
informacion, që ai zgjedh për Komitetin. Komiteti mund të kërkojë nga Shtetet 
Palë informacion të mëtejshëm lidhur me zbatimin e kësaj Konvente.  

2. Në qoftë se Shteti Palë e ka tejkaluar shumë afatin për paraqitjen e raportit, 
Komiteti mund të njoftojë Shtetin Palë përkatës lidhur me nevojën për të shqyrtuar 
zbatimin e kësaj Konvente në atë Shtet Palë, mbi bazën e informacionit të 
besueshëm të disponueshëm për Komitetin, në qoftë se raporti përkatës nuk 
paraqitet brenda tre muajve nga njoftimi. Komiteti do të ftojë Shtetin Palë përkatës 
për të marrë pjesë në këtë ekzaminim. Nëse Shteti Palë përgjigjet me paraqitjen e 
raportit përkatës, do të aplikohen dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni.  

3. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara do t’i vërë raportet në 
dispozicion të të gjitha Shteteve Palë.  

4. Shtetet Palë do t’i bëjnë raportet sa më publike në vendet e tyre dhe do të mundësojnë 
akses për sugjerime dhe rekomandime të përgjithshme lidhur me këto raporte.  

5. Komiteti do t’u transmetojë, siç mund ta shohë të përshtatshme, agjencive të 
specializuara, fonde dhe programe të Kombeve të Bashkuara dhe organizmave të 
tjerë kompetentë, raportet nga Shtetet Palë me qëllim për të paraqitur një kërkesë 
apo tregues të nevojës për këshillim apo asistencë teknike të përfshirë në raport, 
krahas vëzhgimeve dhe rekomandimeve të Komitetit, në rast se ka të tilla, lidhur 
me këto kërkesa dhe tregues.  

 
Neni 37 

Bashkëpunimi midis Shteteve Palë dhe Komitetit 
 
1. Çdo Shtet Palë do të bashkëpunojë me Komitetin dhe do t’u vijë në ndihmë 

anëtarëve të tij në përmbushjen e mandatit të tyre.  
2. Komiteti, në marrëdhëniet e tij me Shtetet Palë, do t’i kushtojë vëmendjen e duhur 

rrugëve dhe mënyrave për rritjen e kapaciteteve kombëtare për zbatimin e kësaj 
Konvente, duke përfshirë edhe bashkëpunimin në nivel ndërkombëtar.  

 
Neni 38 

Marrëdhëniet e Komitetit me organizmat e tjera 
 
Me qëllim të nxitjes së zbatimit me efikasitet të kësaj Konvente dhe bashkëpunimin 
ndërkombëtar në fushën e përcaktuar në këtë Konventë: 

(a) agjencitë e specializuara dhe organet e tjera të Kombeve të Bashkuara do të 
kenë të drejtë të përfaqësohen në shqyrtimin e zbatimit të dispozitave të kësaj 
Konvente, të cilat bëjnë pjesë gjithashtu në mandatin e tyre. Komiteti mund të 
ftojë agjencitë e specializuara dhe organet e tjera kompetente, siç mund ta 
shohë të përshtatshme, për të siguruar këshillim të specializuar lidhur me 
zbatimin e Konventës në ato çështje që bëjnë pjesë në mandatet e tyre 
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përkatës. Komiteti mund të ftojë agjenci të specializuara dhe organe të tjera të 
Kombeve të Bashkuara të paraqesin raportet mbi zbatimin e Konventës për 
çështje që bëjnë pjesë në gamën e aktiviteteve të tyre;  

(b) Komiteti, në kuadrin e realizimit të mandatit të tij, do të konsultohet, siç të 
jetë e përshtatshme, me organe të tjera relevante të institucionalizuara nga 
traktatet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, me qëllim arritjen e 
konsistencës të udhëzimeve të tyre raportuese përkatëse, sugjerimeve dhe 
rekomandimeve të tyre të përgjithshme dhe do të mënjanojë duplifikimin apo 
mbivendosjen në realizimin e këtyre funksioneve.  

 
Neni 39 

Raporti i Komitetit 
 
Komiteti do të raportojë çdo dy vjet në Asamblenë e Përgjithshme dhe Këshillin 
Ekonomiko-Social lidhur me aktivitetet e tij, dhe mund të bëjë sugjerime dhe 
rekomandime të përgjithshme bazuar në shqyrtimin e raporteve dhe informacionin e 
marrë nga Shtetet Palë. Këto sugjerime dhe rekomandime të përgjithshme do të 
përfshihen në raportin e Komitetit së bashku me komentet, në rast se ka, nga Shtetet Palë. 
 

Neni 40 
Konferenca e Shteteve Palë 

 
1. Shtetet Palë do të takohen rregullisht në Konferencën e Shteteve Palë, për të 

shqyrtuar çështjet që kanë të bëjnë me zbatimin e kësaj Konvente.  
2. Konferenca e Shteteve Palë thirret nga Sekretari Përgjithshëm i Kombeve të 

Bashkuara jo më vonë se gjashtë muaj nga hyrja në fuqi e kësaj Konvente. 
Takimet pasuese do të thirren nga Sekretari Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara 
çdo dy vjet ose me vendim të Konferencës së Shteteve Palë.  

 
Neni 41 

Autoriteti Përgjegjës 
 
Sekretari Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara do të jetë Autoriteti Përgjegjës i kësaj 
Konvente. 

 
Neni 42 

Nënshkrimi 
 
Kjo Konventë do të jetë e hapur për t’u nënshkruar nga të gjitha Shtetet dhe nga 
organizata rajonale të integrimit në Selinë e Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, duke 
nisur nga data 30 mars 2007. 
 

Neni 43 
Pranimi për të qenë i detyrueshëm 

 
Kjo Konventë do t’i nënshtrohet ratifikimit nga Shtetet nënshkruese dhe konfirmimit 
formal nga organizata integruese rajonale nënshkruese. Konventa do të jetë e hapur për 
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aksesin e çdo Shteti apo organizate rajonale integruese që nuk e ka firmosur 
Konventën. 
 

Neni 44 
Organizatat integruese rajonale 

 
1. “Organizatë integruese rajonale” ka kuptimin e një organizatë të përbërë nga 

Shtetet sovrane të një rajoni të caktuar, tek të cilat Shtetet anëtare kanë transferuar 
kompetenca lidhur me çështjet e përcaktuara nga kjo Konventë. Organizata të tilla 
do të deklarojnë, në instrumentet e tyre të konfirmimit apo pranimit formal, 
nivelin e kompetencave të tyre lidhur me çështjet e përcaktuara nga kjo Konventë. 
Si rrjedhojë, ato duhet të informojnë Autoritetin Përgjegjës për çdo modifikim 
substancial në nivelin e kompetencave.  

2. Termi “Shtete Palë” në këtë Konventë do të aplikohet për organizata të tilla brenda 
limitit të kompetencave të tyre.  

3. Për qëllimet e nenit 45, paragrafi 1, dhe neni 47, paragrafi 2 dhe 3 nuk do të 
numërohet asnjë instrument i depozituar nga organizata integruese rajonale.  

4. Organizatat integruese rajonale, në çështjet brenda kompetencave të tyre, mund të 
ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar në Konferencën e Shteteve Palë, me një 
numër votash të barabartë me numrin e Shteteve të tyre anëtare, që janë Palë në 
këtë Konventë. Një organizatë e tillë nuk do të ushtrojë të drejtën e saj për të 
votuar nëse ndonjë prej Shteteve anëtare ushtron të drejtën e tij, dhe anasjelltas.  

 
Neni 45 

Hyrja në fuqi 
 
1. Kjo Konventë do të hyjë në fuqi në ditën e tridhjetë pas depozitimit të instrumentit 

të njëzetë të ratifikimit apo anëtarësimit.  
2. Për çdo Shtet apo organizatë integruese rajonale që ratifikon, konfirmon apo 

pranon formalisht Konventën pas depozitimit të instrumentit të njëzetë, Konventa 
do të hyjë në fuqi në ditën e tridhjetë pas depozitimit të instrumentit të saj.  

 
Neni 46 
Rezerva 

 
1. Nuk do të lejohen rezerva të papajtueshme me objektin dhe qëllimin e kësaj 

konvente.  
2. Rezervat mund të tërhiqen në çdo moment.  
 

Neni 47 
Amendamentet 

 
1. Çdo Shtet Palë mund të propozojë një amendament të kësaj Konvente dhe ta 

paraqesë atë tek Sekretari Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara.  
Sekretari i Përgjithshëm do t’ia komunikojë çdo amendametim të propozuar 
Shteteve Palë, me një kërkesë për të njoftuar nëse ato janë në favor të një 
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konference të Shteteve Palë për të shqyrtuar dhe vendosur lidhur me propozimet. 
Në rast se, brenda katër muajve nga data e një komunikimi të tillë dhe në ato raste 
kur së paku një e treta e shteteve Palë janë në favor të një konference, Sekretari i 
Përgjithshëm do ta mbledhë konferencën nën kujdesin e Shteteve të Bashkuara. 
Çdo amendament i miratuar duhet të paraqitet nga Sekretari Përgjithshëm në 
Asamblenë e Përgjithshme për aprovim dhe pas kësaj tek Shtetet Palë për pranim.  

2. Një amendament i miratuar dhe aprovuar në përputhje me paragrafin 1 të këtij 
neni do të hyjë në fuqi në ditën e tridhjetë, pasi numri i instrumenteve të pranimit 
të depozituar të ketë arritur dy të tretat e numrit të Shteteve Palë në datën e 
miratimit të amendamentit. Pas kësaj, amendamenti do të hyjë në fuqi për çdo 
Shtet Palë në ditën e tridhjetë pas depozitimit të instrumentit të tij të pranimit. 
Amendamenti do të jetë detyrues vetëm për ato shtete të cilat e kanë pranuar atë.  

3. Nëse vendoset me konsensus në Konferencën e Shteteve Palë, një amendament i 
miratuar dhe aprovuar në përputhje me paragrafin 1 të këtij neni, i cili lidhet 
ekskluzivisht me nenet 34, 38, 39 dhe 40 do të hyjë në fuqi për të gjitha Shtetet 
Palë në ditën e tridhjetë, pasi numri i instrumenteve të pranimit të depozituara të 
ketë arritur dy të tretat e numrit të Shteteve Palë në datën e miratimit të 
amendamentit.  

 
Neni 48 

Prishja e marrëveshjes së Konventës 
 
Një Shtet Palë mund ta prishë marrëveshjen për këtë Konventë me anë të një njoftimi 
me shkrim drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Prishja e 
marrëveshjes do të hyjë në fuqi një vit pas datës së marrjes së njoftimit nga Sekretari 
Përgjithshëm. 
 

Neni 49 
Format i qasshëm /përshtatshëm 

 
Teksti i kësaj Konvente do të përgatitet në format të qasshëm. 

 
Neni 50 

Tekste autentike 
 
Teksti i kësaj konvente në gjuhët arabe, kineze, angleze, franceze, ruse dhe spanjolle 
do të jetë autentik e i barabartë. 
 
NË PRANI TË: personave me plotfuqi nënshkruese, të cilët janë të autorizuar për këtë 
qëllim nga Qeveritë përkatëse që kanë firmosur këtë Konventë. 
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PROTOKOLLI SHTESË PËR KONVENTËN PËR TË DREJTAT 
E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR 

 
Shtetet Palë të këtij protokolli kanë rënë dakord si më poshtë: 
 

Neni 1 
 
1. Një Shtet Palë në këtë Protokoll (“Shtet Palë”) njeh kompetencën e Komitetit për 

të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar (“Komiteti”) për të marrë dhe 
shqyrtuar komunikimet nga apo në emër të individëve apo grupeve të individëve 
në juridiksionin e tij, të cilët deklarojnë se janë viktima të dhunimit të dispozitave 
të Konventës nga Shteti Palë.  

2. Komiteti nuk duhet të marrë asnjë komunikim, nëse ka të bëjë me një Shtet Palë 
në Konventë, që nuk është palë në këtë Protokoll.  

 
Neni 2 

 
Komiteti do ta konsiderojë si të papranueshëm një komunikim kur: 

(a) Komunikimi është anonim;  
(b) Komunikimi përbën një abuzim të së drejtës së paraqitjes të një komunikimi 

të tillë apo është në pa-pajtueshmëri me dispozitat e kësaj Konvente;  
(c) E njëjta çështje është shqyrtuar një herë nga Komiteti apo është shqyrtuar apo 

është duke u shqyrtuar nga ndonjë procedurë tjetër investigimi apo zgjidhjeje 
ndërkombëtare.  

(d) Kur nuk janë ezauruar të gjitha rrugëzgjidhjet në vend. Kjo nuk ka të bëjë me 
tejzgjatjen pa arsye të rrugëzgjidhjeve apo shanseve të pakta për zgjidhje.  

(e) Është ndërtuar në mënyrë të qartë dashakeqe apo nuk është e mbështetur 
mjaftueshëm ose kur; 

(f) Faktet që janë subjekt i komunikimit kanë ndodhur para hyrjes në fuqi të këtij 
Protokolli për Shtetin Palë përkatës, vetëm në rast se këto fakte vazhdojnë 
dhe pas asaj date. 

 
Neni 3 

 
Në varësi të dispozitave të nenit 2 të këtij Protokolli, Komiteti do të sjellë në vëmendje 
të Shtetit Palë çdo komunikim të paraqitur tek ai në mënyrë konfidenciale. Brenda 
gjashtë muajve, shteti marrës do të paraqesë në Komitet shpjegime apo deklarata me 
shkrim për të sqaruar çështjen dhe rrugëzgjidhjen, në rast se ka ndonjë, që mund të jetë 
marrë nga shteti. 
 

Neni 4 
 
1. Në çdo moment pas marrjes së komunikimit dhe para arritjes së një përcaktimi në 

bazë të meritave, Komiteti mund t’i transmetojë Shtetit Palë përkatës për të 
shqyrtuar në mënyrë urgjente, një kërkesë që shteti Palë të marrë masa të 
ndërmjetme si të jetë e nevojshme për të shmangur dëme të mundshme të pa-
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riparueshme ndaj viktimës apo viktimave të dhunimit të aluduar.  
2. Aty ku Komiteti ushtron pushtetin e tij në paragrafin 1 të këtij neni, kjo nuk do të 

thotë një përcaktim/vendim mbi pranimin apo meritat e komunikimit.  
 

Neni 5 
 
Komiteti do të organizojë takime me dyer të mbyllura kur shqyrton komunikimin sipas 
këtij Protokolli. Pas shqyrtimit të komunikimit, Komiteti do t’ia dërgojë sugjerimet dhe 
rekomandimet, në rast se ka, Shtetit Palë përkatës si dhe nënshkruesit të peticionit. 
 

Neni 6 
 
1. Në qoftë se Komiteti merr informacion të besueshëm ku tregohen dhunime të 

rënda dhe sistematike nga shteti Palë të të drejtave të përcaktuara në këtë 
Konventë, Komiteti do të ftojë shtetin Palë të bashkëpunojë për shqyrtimin e 
informacionit dhe së fundmi të paraqesë observimet e tij lidhur me atë 
informacion.  

2. Duke marrë parasysh observimet që mund të jenë paraqitur nga Shteti Palë 
përkatës si dhe informacione të tjera të besueshme dhe të disponueshme për të, 
Komiteti mund të emërojë një a më shumë nga anëtarët e tij për të kryer një hetim 
dhe për të raportuar në mënyrë urgjente në Komitet. Aty ku autorizohet dhe me 
pëlqimin e Shtetit Palë, hetimi mund të përfshijë dhe një vizitë në territorin e tij.  

3. Pas shqyrtimit të gjetjeve të një hetimi të tillë, Komiteti do t’i transmetojë këto 
gjetje Shtetit Palë së bashku me komente dhe rekomandime. 

4. Shteti Palë përkatës do të paraqesë observimet e tij Komitetit, brenda gjashtë 
muajve pas marrjes së gjetjeve, komenteve dhe rekomandimeve të transmetuara 
nga Komiteti.  

5. Një hetim i tillë do të kryhet në mënyrë konfidenciale dhe do të kërkohet 
bashkëpunimi i Shtetit Palë në të gjitha hapat e punimeve.  

 
Neni 7 

 
1. Komiteti mund të ftojë Shtetin Palë përkatës për të përfshirë në raportin e tij sipas 

nenit 35 të Konventës detajet e masave të marra si përgjigje e hetimit të kryer 
sipas nenit gjashtë të këtij Protokolli.  

2. Komiteti mund të ftojë, nëse është e nevojshme, pas përfundimit të gjashtë muajve 
të përcaktuar në nenin 6.4, Shtetin Palë përkatës për të informuar në lidhje me 
masat e marra në përgjigje të një hetimi të tillë.  

 
Neni 8 

 
Çdo Shtet Palë, në momentin e ratifikimit të këtij Protokolli apo pranimin në të, mund 
të deklarojë se nuk e njeh kompetencën e Komitetit të përcaktuar në nenet 6 dhe 7. 
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Neni 9 
 
Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara do të jetë Autoriteti Përgjegjës i këtij 
Protokolli. 
 

Neni 10 
 
Ky Protokoll do të jetë i hapur për t’u nënshkruar nga shtetet nënshkruese dhe 
organizatat rajonale integruese të Konventës në Selinë e Kombeve të Bashkuara në Nju 
Jork, duke nisur që nga data 30 mars 2007. 
 

Neni 11 
 
Ky Protokoll do t’i nënshtrohet ratifikimit nga shtetet nënshkruese të këtij Protokolli, të 
cilët kanë ratifikuar apo pranuar Konventën. Ai do t’i nënshtrohet konfirmimit formal 
nga organizatat rajonale integruese nënshkruese të këtij Protokolli, të cilat kanë 
konfirmuar apo pranuar Konventën. Protokolli do të jetë i hapur për t’u pranuar nga 
çdo shtet apo organizatë rajonale integruese, që ka ratifikuar, konfirmuar apo pranuar 
formalisht Konventën dhe që nuk ka firmosur Protokollin. 
 

Neni 12 
 
1. “Organizatë rajonale integruese” do të thotë një organizatë e përbërë nga shtete 

sovrane të një rajoni të caktuar, tek e cila shtetet anëtare kanë transferuar 
kompetenca lidhur me çështjet e përfshira në Konventë dhe ky Protokoll. Këto 
organizata do të deklarojnë, në instrumentet e tyre të konfirmimit dhe pranimit 
formal, harkun e kompetencave lidhur me çështjet e përfshira në Konventë dhe në 
këtë Protokoll. Si rrjedhojë ata do të informojnë Autoritetin Përgjegjës për çdo 
modifikim substancial në harkun e kompetencave të tyre. 

2. Termi “Shtete Palë” në këtë Protokoll do të aplikohet për organizata të tilla brenda 
limiteve të kompetencës së tyre.  

3. Për qëllim të nenit 13, paragrafi 1, dhe neni 15, paragrafi 2, instrumentet e 
depozituar nga një organizatë rajonale integruese nuk do të numërohen.  

4. Organizatat rajonale integruese, në çështjet brenda kompetencave të tyre, mund të 
ushtrojnë të drejtën e votës në takimet e Shteteve Palë, me një numër votash të 
barabartë me numrin e shteteve anëtare që janë Palë në këtë Protokoll. Një 
organizatë e tillë nuk do të ushtrojë të drejtën për të votuar, në rast se ndonjë prej 
shteteve të saj anëtare ushtron të drejtën e tij, dhe anasjelltas.  

 
Neni 13 

 
1. Në varësi të hyrjes në fuqi të Konventës, ky Protokoll do të hyjë në fuqi ditën e 

tridhjetë pas depozitimit të instrumentit të dhjetë të ratifikimit apo pranimit.  
2. Për çdo shtet apo organizatë rajonale integruese që ratifikon, konfirmon apo 

pranon formalisht Protokollin pas depozitimit të instrumentit të dhjetë, Protokolli 
do të hyjë në fuqi në ditën e tridhjetë pas depozitimit të instrumentit të tij.  
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Neni 14 
 
1. Rezerva të papajtueshme me objektin dhe qëllimin e këtij Protokolli nuk do të 

lejohen.  
2. Rezerva mund të tërhiqet në çdo moment.  
 

Neni 15 
 
1. Çdo Shtet Palë mund të propozojë një amendament të këtij Protokolli dhe ta 

paraqesë atë tek Sekretari Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. Sekretari 
Përgjithshëm do t’u komunikojë Shteteve Palë çdo amendamentim të propozuar, 
me një kërkesë nëse ata janë në favor të një takimi të Shteteve Palë me qëllim 
shqyrtimin dhe marrjen e vendimit për propozimet e bëra. Në rast se, brenda katër 
muajve nga data e një komunikimi të tillë, së paku një e treta e Shteteve Palë janë 
në favor të këtij takimi, Sekretari Përgjithshëm do të thërrasë takimin nën kujdesin 
e Kombeve të Bashkuara. Çdo amendamentim i miratuar nga shumica e dy të 
tretave të Shteteve Palë prezente dhe votuese do të paraqitet nga Sekretari i 
Përgjithshëm në Asamblenë e Përgjithshme për aprovim dhe më pas tek të gjitha 
Shtetet Palë për t’u pranuar. 

2. Një amendament i miratuar dhe aprovuar në përputhje me paragrafin 1 të këtij 
neni do të hyjë në fuqi në ditën e tridhjetë pasi numri i instrumenteve të pranimit 
të depozituara të arrijë dy të tretat e numrit të Shteteve Palë në ditën e miratimit të 
amendamentit. Kështu që, amendamenti do të hyjë në fuqi për çdo Shtet Palë në 
ditën e tridhjetë pas depozitimit të instrumentit të tij të pranimit. Amendamenti do 
të jetë detyrues vetëm për ato shtete që e kanë pranuar atë. 

 
Neni 16 

 
Një Shtet Palë mund të prishë marrëveshjen me këtë Protokoll me anë të një njoftimi 
me shkrim drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Prishja e 
marrëveshjes hyn në fuqi një vit pas marrjes së njoftimit nga Sekretari Përgjithshëm. 
 

Neni 17 
 
Teksti i këtij Protokolli do të përgatitet në format të aksesueshëm. 
 

Neni 18 
 
Teksti i këtij Protokolli në gjuhët arabe, kineze, angleze, franceze, ruse dhe spanjolle 
do të jetë autentikisht i barabartë. 
 
NE PRANI TË: personat me plotfuqi nënshkrimi, të cilët janë autorizuar për këtë qëllim 
nga Qeveritë përkatëse kanë nënshkruar këtë Protokoll. 
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5. Karta Evropiane për Gjuhët Rajonale ose Minoritare 
 

KARTA EVROPIANE PËR GJUHËT RAJONALE OSE MINORITARE 
 
Strasburg, më 5.11.1992 
 

Preambula 
 
Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, nënshkruese të këtij dokumenti, 
 
Duke pasur parasysh që qëllimi i Këshillit të Evropës është arritja e një uniteti më të 
madh midis anëtarëve të tij, veçanërisht me qëllim të mbrojtjes dhe të realizimit të 
idealeve dhe të parimeve që janë trashëgimia e tyre e përbashkët; 
 
Duke pasur parasysh që mbrojtja e gjuhëve historike rajonale ose të pakicës në Evropë, 
disa prej të cilave janë në rrezik të zhdukjes së mundshme, kontribuon në ruajtjen dhe 
në zhvillimin e pasurisë dhe të traditave kulturore të Evropës; 
 
Duke pasur parasysh se e drejta për përdorimin e gjuhës rajonale ose të pakicës në jetën 
private dhe atë publike është e drejtë e patjetërsueshme, në pajtim me parimet e 
mishëruara në Konventën Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike të 
Kombeve të Bashkuara, dhe në përputhje me frymën e Konventës për Mbrojtjen e të 
Drejtave të Njeriut dhe të Lirive Themelore të Këshillit të Evropës; 
 
Duke iu referuar punës së kryer në kuadër të KSBE-së dhe në veçanti Aktit 
Përfundimtar të Helsinkit të vitit 1975 dhe dokumentit të Takimit të Kopenhagës të 
vitit 1990; 
 
Duke e theksuar vlerën e konceptit ndërkulturor dhe shumëgjuhësor dhe duke e pasur 
parasysh që mbrojtja dhe inkurajimi i gjuhëve rajonale dhe të pakicës nuk duhet të jetë 
në dëm të gjuhëve zyrtare dhe të nevojës për t’i mësuar ato; 
 
Duke e kuptuar që mbrojtja dhe nxitja e gjuhëve rajonale dhe të pakicës në vende dhe 
rajone të ndryshme të Evropës paraqet një kontribut të rëndësishëm për krijimin e një 
Evrope të bazuar në parimet e demokracisë dhe të llojllojshmërisë kulturore brenda 
kornizës së sovranitetit kombëtar dhe të integritetit territorial; 
 
Duke i marrë parasysh kushtet specifike dhe traditat historike në rajonet e ndryshme të 
shteteve evropiane, 
 
Janë pajtuar si më poshtë: 
 



Lista II - Lista e instrumenteve shtesë ndërkombëtare evropiane lidhur me të drejtat e njeriut 

 264 

Pjesa I 
Dispozitat e përgjithshme 

 
Neni 1 

Përkufizimet 
 
Për qëllimet e kësaj Karte: 

(a) “gjuhë rajonale ose e pakicës” nënkupton gjuhët që janë:  
(i) përdorë në mënyrë tradicionale brenda një territori të caktuar të një 

shteti nga shtetasit e atij shteti, të cilët e formojnë një grup numerikisht 
më të vogël se pjesa tjetër e popullsisë së shtetit; dhe  

(ii) të ndryshme nga gjuha (gjuhët) zyrtare të atij shteti; nuk i përfshin as 
dialektet e gjuhës (gjuhëve) zyrtare të shtetit dhe as gjuhët e 
shtegtarëve. 

(b) “territori në të cilin përdoret gjuha rajonale apo e pakicës” nënkupton zonën 
gjeografike në të cilën gjuha në fjalë është mënyra e shprehjes së një numri të 
njerëzve, që justifikon marrjen e masave të ndryshme mbrojtëse dhe 
mbështetëse të parashikuara në këtë Kartë;  

(c) “gjuhët jo-territoriale” nënkupton gjuhët e përdorura nga shtetasit e shtetit, të 
cilat ndryshojnë nga gjuha ose gjuhët e përdorura nga pjesa tjetër e popullsisë 
së shtetit, por që ndonëse të përdorura në mënyrë tradicionale brenda territorit 
të atij shteti nuk mund të identifikohen me një vend të caktuar.  

 
Neni 2 

Angazhimet 
 
1. Secila palë angazhohet t’i zbatojë dispozitat e Pjesës II për të gjitha gjuhët rajonale 

ose të pakicës, të cilat fliten brenda territorit të saj dhe të cilat janë në pajtueshmëri 
me përkufizimin në nenin 1.  

2. Për çdo gjuhë të saktësuar në kohën e ratifikimit, të pranimit ose të miratimit, në 
përputhje me nenin 3, secila palë angazhohet të zbatojë një minimum prej tridhjetë 
e pesë paragrafëve ose nën-paragrafëve të zgjedhur nga dispozitat e Pjesës III të 
Kartës, përfshirë së paku tre të zgjedhur prej nenit 8 dhe 12, dhe një prej nenit 9, 
10, 11 dhe 13. 

 
Neni 3 

Masat praktike 
 
1. Secili Shtet Palë e saktëson në instrumentin e tij të ratifikimit, të pranimit ose të 

miratimit, çdo gjuhë rajonale ose të pakicës, ose gjuhën zyrtare që përdoret më pak 
në të gjitha pjesët e territorit të tij ose në një pjesë të territorit të tij, për të cilën 
vlejnë paragrafët e zgjedhura në pajtim me nenin 2, paragrafin 2.  

2. Secila palë mund ta njoftojë në çdo kohë të mëvonshme Sekretarin e Përgjithshëm 
se i pranon detyrimet që dalin nga dispozitat e secilit paragraf tjetër të Kartës të 
cilat nuk janë saktësuar në instrumentin e saj të ratifikimit, të pranimit ose të 
miratimit, ose që do ta zbatojë paragrafin 1 të këtij neni për gjuhët rajonale ose të 
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pakicës të cilat përdoren më pak në gjithë territorin e saj ose në një pjesë të 
territorit.  

3. Masat e përmendura në paragrafin e mësipërm konsiderohen si pjesë përbërëse të 
ratifikimit, të pranimit ose të miratimit dhe do ta kenë fuqinë e njëjtë që nga data e 
njoftimit.  

 
Neni 4 

Regjimet ekzistuese të mbrojtjes 
 
1. Asgjë në këtë Kartë nuk interpretohet si kufizim ose shmangie nga ndonjë e drejtë 

e garantuar me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut.  
2. Dispozitat e kësaj Karte nuk ndikojnë në asnjë dispozitë më të favorshme që ka të 

bëjë me gjendjen e gjuhëve rajonale dhe të pakicës, ose në regjimin juridik të 
personave që ju përkasin pakicave të cilat mund të ekzistojnë në një palë ose të 
cilat janë parashikuar në marrëveshjet përkatëse ndërkombëtare dypalëshe apo 
shumëpalëshe.  

 
Neni 5 

Detyrimet ekzistuese 
 
Asgjë në këtë Kartë nuk mund të interpretohet si nënkuptim i ndonjë të drejte për t’u 
angazhuar në ndonjë aktivitet ose për të kryer ndonjë veprim që është në kundërshtim 
me qëllimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara ose me detyrimet e tjera sipas së drejtës 
ndërkombëtare, përfshirë parimin e sovranitetit dhe të integritetit territorial të shteteve. 
 

Neni 6 
Informimi 

 
Palët marrin përsipër që të kujdesen që autoritetet, organizatat dhe personat e interesuar 
të informohen lidhur me të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara në këtë Kartë. 

 
 

Pjesa II 
Objektivat dhe parimet e ndjekura në pajtim me nenin 2, paragrafin 1 

 
Neni 7 

Objektivat dhe parimet 
 
1. Lidhur me gjuhët rajonale ose të pakicës, brenda territoreve në të cilat përdoren 

këto gjuhë dhe në pajtim me gjendjen e secilës gjuhë, palët i bazojnë politikat, 
legjislacionin dhe praktikën e tyre në objektivat dhe parimet në vijim:  
(a) në pranimin e gjuhëve rajonale ose të pakicës si shprehje e pasurisë kulturore;  
(b) në respektimin e zonës gjeografike të secilës gjuhë rajonale ose të pakicës në 

mënyrë që të sigurojë që ndarjet administrative ekzistuese ose të reja nuk 
paraqesin pengesë për përkrahjen e gjuhës së përmendur rajonale ose të 
pakicës;  
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(c) në nevojën për veprim të vendosur për përkrahjen e gjuhëve rajonale ose të 
pakicës në mënyrë që t’i ruaj ato;  

(d) në lehtësimin dhe /ose inkurajimin e përdorimit të gjuhëve rajonale ose të 
pakicës, në të folur dhe të shkruar, në jetën publike dhe atë private;  

(e) në mbajtjen dhe krijimin e lidhjeve, në fushat e përfshira në këtë Kartë, 
ndërmjet grupeve që e përdorin një gjuhë rajonale ose të pakicës dhe të 
grupeve të tjera në këtë shtet që e flasin një gjuhë të përdorur në formë të 
njëjtë ose të ngjashme, si edhe në vendosjen e marrëdhënieve kulturore me 
grupet e tjera në shtet të cilat përdorin gjuhë të ndryshme;  

(f) në sigurimin e formave dhe të mjeteve të përshtatshme për mësimin dhe 
studimin e gjuhëve rajonale ose të pakicës në të gjitha nivelet e përshtatshme;  

(g) në sigurimin e lehtësive që ju japin mundësi personave që nuk e flasin një 
gjuhë rajonale ose të pakicës, të cilët jetojnë në zonën ku ajo gjuhë përdoret, 
ta mësojnë atë nëse dëshirojnë;  

(h) në përkrahjen e studimit dhe të kërkimit mbi gjuhët rajonale ose të pakicës në 
universitete ose në institucionet e barasvlershme;  

(i) në përkrahjen e formave të përshtatshme të shkëmbimeve ndërkombëtare, në 
fushat e përfshira në këtë Kartë, për gjuhët rajonale ose të pakicës të 
përdorura në formë të njëjtë ose të ngjashme në dy ose më shumë shtete.  

2. Palët, nëse nuk e kanë bërë këtë akoma, angazhohen ta mënjanojnë çdo dallim, 
përjashtim, kufizim ose preferencë të pajustifikueshme që ka të bëjë me 
përdorimin e gjuhës rajonale ose të pakicës dhe që ka për qëllim ta shkurajojë ose 
rrezikojë ruajtjen ose zhvillimin e saj. Miratimi i masave të posaçme në favor të 
gjuhëve rajonale ose të pakicës që synojnë ta përkrahin barazinë ndërmjet folësve 
të këtyre gjuhëve dhe të pjesës tjetër të popullsisë, ose të cilat duke marrë parasysh 
kushtet e tyre të veçanta nuk konsiderohen si akt i diskriminimit të folësve të 
gjuhëve të përdorura më shumë. 

3. Palët angazhohen të përkrahin, nëpërmjet masave të përshtatshme, mirëkuptimin e 
ndërsjellë ndërmjet të gjitha grupeve gjuhësore të vendit dhe në veçanti përfshirjen 
e respektit, të mirëkuptimit dhe të tolerancës lidhur me gjuhët rajonale dhe të 
pakicës në mesin e objektivave të arsimimit dhe të aftësimit, të ofruara në vendet e 
tyre, dhe të inkurajimit të mjeteve të komunikimit masiv për ndjekjen e objektivit 
të njëjtë.  

4. Për ta bërë përcaktimin e politikës së tyre lidhur me gjuhët rajonale ose të pakicës, 
palët i marrin parasysh nevojat dhe dëshirat e shprehura nga grupet të cilat i 
përdorin ato gjuhë. Ato inkurajohen që, nëse është e nevojshme, të krijojnë organe 
me qëllim të këshillimit të autoriteteve për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me 
gjuhët rajonale ose të pakicës.  

5. Palët angazhohen t’i zbatojnë, me ndryshimet e nevojshme, parimet e parashtruara 
në paragrafët 1 deri 4 më sipër për gjuhët jo-territoriale. Megjithatë, për sa ju 
përket këtyre gjuhëve, natyra dhe tërësia e masave që duhet të merren për ta 
zbatuar këtë Kartë përcaktohen në mënyrë fleksibile, duke i pasur parasysh nevojat 
dhe dëshirat, dhe duke i respektuar traditat dhe karakteristikat, e grupeve të cilat i 
shfrytëzojnë këto gjuhë.  
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Pjesa III 
Masat për përkrahjen e përdorimit të gjuhëve rajonale ose të pakicës në jetën 

publike, në përputhje me angazhimet e përcaktuara në nenin 2, paragrafi 2 
 

Neni 8 
Arsimi 

 
1. Lidhur me arsimin, në territorin ku përdoren këto gjuhë, varësisht nga gjendja e 

secilës prej këtyre gjuhëve dhe pa e dëmtuar mësimin e gjuhës (gjuhëve) zyrtare të 
shtetit, palët angazhohen:  
(a)  

(i) ta bëjnë të mundur arsimin parashkollor në gjuhët përkatëse rajonale 
ose të pakicës; ose  

(ii) ta bëjnë të mundur një pjesë të konsiderueshme të arsimit parashkollor 
në gjuhët përkatëse rajonale ose të pakicës; ose  

(iii) ta zbatojnë njërën nga masat e parashikuara nën i dhe ii më sipër, së 
paku për ata nxënës familjet e të cilëve e kërkojnë këtë dhe numri i të 
cilëve konsiderohet të jetë i mjaftueshëm; ose  

(iv) nëse autoritetet publike nuk kanë kompetencë të drejtëpërdrejtë në 
fushën e arsimit parashkollor, të favorizojnë dhe/ose të inkurajojnë 
zbatimin e masave të përmendura prej i deri në iii më sipër; 

(b)  
(i) ta bëjnë të mundur arsimin fillor në gjuhët përkatëse rajonale ose të 

pakicës; ose  
(ii) ta bëjnë të mundur një pjesë të konsiderueshme të arsimit fillor në 

gjuhët përkatëse rajonale ose të pakicës; ose  
(iii) të sigurojnë, në kuadër të arsimit fillor, mësimin e gjuhëve përkatëse 

rajonale ose të pakicës si pjesë përbërëse të programit mësimor; ose  
(iv) ta zbatojnë ndonjërën prej masave të parashikuara prej i deri iii më 

sipër, së paku për ata nxënës familjet e të cilëve e kërkojnë këtë dhe 
numri i të cilëve konsiderohet si i mjaftueshëm;  

(c)  
(i) ta mundësojnë arsimin e mesëm në gjuhët përkatëse rajonale ose të 

pakicës; ose  
(ii) ta mundësojnë një pjesë të konsiderueshme të arsimit të mesëm në 

gjuhët përkatëse rajonale ose të pakicës; ose  
(iii) të sigurojnë, në kuadër të arsimit të mesëm, mësimin e gjuhëve 

përkatëse rajonale ose të pakicës si pjesë përbërëse e programit 
mësimor; ose  

(iv) ta zbatojnë ndonjërën prej masave të parashikuara prej i deri iii më 
sipër, së paku për ata nxënës, ose sipas nevojës, familjet e të cilëve e 
dëshirojnë këtë dhe janë në numër të mjaftueshëm;  

(d)  
(i) ta bëjnë të mundur arsimin teknik dhe profesional në gjuhët përkatëse 

rajonale ose të pakicës; ose  
(ii) të sigurojnë, në kuadër të arsimit teknik dhe profesional, mësimin e 
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gjuhëve përkatëse rajonale ose të pakicës si pjesë përbërëse e 
programeve mësimore; ose  

(iii) ta zbatojnë njërën prej masave të parashikuara prej i deri iii, së paku 
për ata nxënës, ose sipas nevojës, familjet e të cilëve e dëshirojnë këtë 
dhe janë në numër të mjaftueshëm;  

(e)  
(i) ta bëjnë të mundur arsimin universitar dhe arsimin tjetër të lartë në 

gjuhët përkatëse rajonale ose të pakicës; ose  
(ii) të ofrojnë mundësi për studimin e këtyre gjuhëve si lëndë universitare 

dhe të shkollimit të lartë; ose  
(iii) në rast se, për arsye të rolit të shtetit lidhur me institucionet e arsimit të 

lartë, nuk mund të zbatohen nënparagrafët i dhe ii, të inkurajojnë 
dhe/ose të lejojnë sigurimin e universitetit ose të formave të tjera të 
arsimit të lartë në gjuhët rajonale ose të pakicës ose të lehtësive për 
studimin e këtyre gjuhëve si lëndë universitare ose të arsimit të lartë;  

(f)  
(i) ta garantojnë ofrimin e kurseve për të rritur dhe të kurseve të 

vazhdueshme arsimore në të cilat mësohet kryesisht ose tërësisht në 
gjuhët rajonale ose të pakicës; ose  

(ii) t’i ofrojnë gjuhët e tilla si lëndë të arsimit të të rriturve ose të 
vazhdueshëm; ose  

(iii) nëse autoritetet publike nuk kanë kompetencë të drejtpërdrejtë në 
fushën e arsimit për të rritur, të favorizojnë dhe/ose të inkurajojnë 
ofrimin e gjuhëve të tilla si lëndë të arsimit për të rritur dhe të atij të 
vazhdueshëm;  

(g) të marrin masa për të siguruar të mësuarit e historisë dhe të kulturës e cila 
pasqyrohet nga gjuha rajonale ose e pakicës;  

(h) të ofrojnë aftësim themelor dhe të mëtejshëm të mësimdhënësve i cili 
nevojitet për zbatimin e atyre të paragrafëve a deri g të pranuara nga pala;  

(i) ta krijojnë një organ ose organe mbikëqyrëse përgjegjëse për mbikëqyrjen e 
masave të marra dhe të përparimit të arritur në vendosjen ose në zhvillimin e 
mësimit të gjuhëve rajonale ose të pakicës dhe për hartimin e raporteve të 
herëpashershme të rezultateve të tyre, të cilat do të bëhen publike.  

2. Lidhur me arsimin dhe me territoret përveç atyre në të cilat gjuhët rajonale ose të 
pakicës përdoren në mënyrë tradicionale, nëse numri i folësve të gjuhës rajonale 
ose të pakicës e justifikon këtë, palët angazhohen ta lejojnë, ta inkurajojnë ose ta 
ofrojnë mësimin dhe mësimdhënien në gjuhët rajonale ose të pakicës në të gjitha 
nivelet e përshtatshme të arsimit. 

 
Neni 9 

Autoritetet gjyqësore 
 
1. Palët angazhohen që, në ato zona gjyqësore në të cilat numri i banorëve që i 

përdorin gjuhët rajonale ose të pakicës i justifikon masat e saktësuara më poshtë, 
sipas gjendjes së secilës prej këtyre gjuhëve dhe me kusht që lehtësitë e ofruara 
me këtë paragraf të mos konsiderohen nga gjykatësi si pengesë për administrimin 
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e duhur të drejtësisë:  
(a) në procedurën penale:  

(i) të sigurojnë që gjykatat, me kërkesë të njërës prej palëve, t’i zhvillojnë 
procedurat gjyqësore në gjuhët rajonale ose të pakicës; dhe/ose  

(ii) t’ia garantojnë të akuzuarit të drejtën për përdorimin e gjuhës së tij 
rajonale ose të pakicës; dhe/ose  

(iii) të sigurojnë që kërkesat dhe provat, pavarësisht a janë në formë të 
shkruar apo me gojë, nuk konsiderohen të papranueshme vetëm pse 
janë të formuluara në gjuhë rajonale ose të pakicës; dhe/ose  

(iv) kur kërkohet, t’i paraqesin dokumentet që kanë të bëjnë me procedurat 
gjyqësore në gjuhën përkatëse rajonale ose të pakicës, nëse është e 
nevojshme duke i shfrytëzuar përkthyesit dhe përkthimet pa shkaktuar 
shpenzime shtesë për personat e përmendur; 

(b) në procedurën civile:  
(i) të sigurojnë që gjykatat, me kërkesë të njërës prej palëve, i zhvillojnë 

procedurat gjyqësore në gjuhët rajonale ose të pakicës; dhe/ose  
(ii) të lejojnë, kurdoherë që një palë në kontest duhet të paraqitet 

personalisht në gjyq, që ai ose ajo ta përdorë gjuhën e tij ose të saj 
rajonale ose të pakicës pa shkaktuar në këtë mënyrë shpenzime shtesë; 
dhe/ose 

(iii) ta lejojnë paraqitjen e dokumenteve dhe të provave në gjuhët rajonale 
ose të pakicës, nëse është e nevojshme duke i shfrytëzuar përkthyesit 
dhe përkthimet;  

(c) në procedurat gjyqësore lidhur me çështjet administrative:  
(i) të sigurojnë që gjykatat, me kërkesë të njërës prej palëve, i zhvillojnë 

procedurat në gjuhët rajonale ose të pakicës; dhe/ose  
(ii) të lejojnë, kurdoherë që një palë në kontest duhet të paraqitet 

personalisht në gjyq, që ai ose ajo ta përdorë gjuhën e tij ose të saj 
rajonale ose të pakicës pa shkaktuar në këtë mënyrë shpenzime shtesë; 
dhe/ose  

(iii) ta lejojnë paraqitjen e dokumenteve dhe të provave në gjuhët rajonale 
ose të pakicës, nëse është e domosdoshme duke i shfrytëzuar 
përkthyesit dhe përkthimet;  

(d) të marrin masa për t’u siguruar që zbatimi i nënparagrafëve i dhe iii të 
paragrafëve b dhe c më sipër dhe ndonjë shfrytëzim i domosdoshëm i 
përkthyesve dhe përkthimeve nuk shkakton shpenzime shtesë për ata persona.  

2. Palët angazhohen:  
(a) të mos e mohojnë vlefshmërinë e dokumenteve juridike të hartuara në shtet 

vetëm për arsye se ato janë hartuar në gjuhën rajonale ose të pakicës; ose  
(b) të mos e mohojnë vlefshmërinë, ndërmjet palëve, të dokumenteve juridike të 

hartuara në shtet vetëm për arsye se janë hartuar në gjuhën rajonale ose të 
pakicës, dhe të sigurojnë se ato mund të përdoren kundër palëve të treta të 
interesuara të cilët nuk janë folës të këtyre gjuhëve, me kusht që përmbajtja e 
dokumentit t’iu bëhet e njohur atyre nga personi (personat) i cili e përdorë 
atë; ose  

(c) të mos e mohojë vlefshmërinë, ndërmjet palëve, të dokumenteve juridike të 



Lista II - Lista e instrumenteve shtesë ndërkombëtare evropiane lidhur me të drejtat e njeriut 

 270 

hartuara brenda vendit vetëm për arsye se janë hartuar në një gjuhë rajonale 
ose të pakicës.  

3. Palët angazhohen të sigurojnë botimin e teksteve më të rëndësishme kombëtare të 
parashikuara me statut dhe të atyre që kanë të bëjnë në veçanti me folësit e këtyre 
gjuhëve në gjuhët rajonale ose të pakicës, përveç nëse parashihet ndryshe.  

 
Neni 10 

Autoritetet administrative dhe shërbimet publike 
 
1. Në zonat administrative të shtetit, në të cilin numri i banorëve të cilët janë folës të 

gjuhëve rajonale ose të pakicës i justifikon masat e saktësuara në vijim, dhe 
varësisht nga gjendja e secilës gjuhë, palët angazhohen, për aq sa është e mundur:  
(a)  

(i) të sigurojnë që autoritetet administrative i përdorin gjuhët rajonale ose 
të pakicës; ose  

(ii) të sigurojnë që zyrtarët e tyre të cilët kanë kontakt me publikun i 
përdorin gjuhët rajonale ose të pakicës në marrëdhëniet e tyre me 
personat të cilët ju drejtohen atyre në këto gjuhë; ose  

(iii) të sigurojnë që folësit e gjuhëve rajonale ose të pakicës mund të 
dorëzojnë kërkesa me gojë ose me shkrim dhe të marrin përgjigje në 
këto gjuhë; ose  

(iv) të sigurojnë që folësit e gjuhëve rajonale ose të pakicës mund të 
dorëzojnë kërkesa me gojë ose me shkrim në këto gjuhë; ose  

(v) të sigurojnë që folësit e gjuhëve rajonale ose të pakicës mund ta 
dorëzojnë në mënyrë të vlefshme një dokument në këto gjuhë;  

(b) të vënë në dispozicion në gjuhë rajonale ose të pakicës ose në dy gjuhë tekstet 
dhe formularët administrativ që më së shumti përdoren;  

(c) t’i lejojnë autoritetet administrative të hartojnë dokumente në gjuhë rajonale 
ose të pakicës.  

2. Lidhur me autoritetet lokale dhe rajonale në territorin e të cilave numri i banorëve 
që i flasin gjuhët rajonale ose të pakicës i justifikon masat e saktësuara më poshtë, 
palët angazhohen ta lejojnë dhe/ose ta inkurajojnë:  
(a) përdorimin e gjuhëve rajonale ose të pakicës brenda kornizës së autoritetit 

rajonal ose lokal;  
(b) mundësinë që folësit e gjuhëve rajonale ose të pakicës të dorëzojnë kërkesa 

me gojë ose me shkrim në këto gjuhë;  
(c) publikimin nga ana e autoriteteve rajonale të dokumenteve të tyre zyrtare po 

ashtu në gjuhët përkatëse rajonale ose të pakicës;  
(d) publikimin nga ana e autoriteteve lokale të dokumenteve të tyre zyrtare po 

ashtu në gjuhët përkatëse rajonale ose të pakicës;  
(e) përdorimin nga ana e autoriteteve rajonale të gjuhëve rajonale ose të pakicës 

në debatet në kuvendet e tyre, pa e përjashtuar, megjithatë, përdorimin e 
gjuhës (të gjuhëve) zyrtare të shtetit;  

(f) përdorimin nga ana e autoriteteve lokale të gjuhëve rajonale ose të pakicës në 
debatet në kuvendet e tyre, pa e përjashtuar, megjithatë, përdorimin e gjuhës 
(të gjuhëve) zyrtare në shtet;  
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(g) përdorimin ose miratimin, nëse është e domosdoshme në lidhje me emrin në 
gjuhën (gjuhët) zyrtare, të formave tradicionale dhe të rregullta të emrave të 
vendeve në gjuhët rajonale ose të pakicës;  

3. Lidhur me shërbimet publike të ofruara nga autoritetet administrative ose nga 
personat e tjerë që veprojnë në emër të tyre, palët ndërmarrin, brenda territorit në 
të cilin përdoren gjuhët rajonale ose të pakicës, varësisht nga gjendja e secilës 
gjuhë dhe në qoftë se kjo është e mundur:  
(a) të sigurojnë që gjuhët rajonale ose të pakicës përdoren gjatë ofrimit të 

shërbimeve; ose  
(b) t’i lejojnë folësit e gjuhëve rajonale ose të pakicës të dorëzojnë kërkesë dhe të 

marrin përgjigje në këto gjuhë; ose  
(c) t’i lejojnë folësit e gjuhëve rajonale ose të pakicës të dorëzojnë kërkesë në 

këto gjuhë.  
4. Me qëllim të zbatimit të dispozitave të paragrafëve 1, 2 dhe 3 të pranuara nga ato, 

palët angazhohen të ndërmarrin një apo më shumë prej masave në vijim:  
(a) përkthimin sipas nevojës;  
(b) punësimin dhe, sipas nevojës, aftësimin e zyrtarëve dhe të të punonjësve të 

tjerë të shërbimit publik që kërkohet;  
(c) përputhjen për aq sa është e mundur me kërkesat që punonjësit e shërbimeve 

publike të cilët i njohin gjuhët rajonale ose të pakicës të emërohen në 
territorin ku përdoret ajo gjuhë.  

5. Palët angazhohen ta lejojnë përdorimin ose miratimin e mbiemrave në gjuhët 
rajonale ose të pakicës, me kërkesë të atyre personave.  

 
Neni 11 

Mjetet e komunikimit 
 
1. Palët angazhohen, për folësit e gjuhëve rajonale ose të pakicës brenda territorit ku 

fliten ato gjuhë, varësisht nga gjendja e secilës gjuhë, dhe në masën që autoritetet 
publike, drejtpërdrejt ose tërthorazi, janë kompetente, kanë kompetenca ose luajnë 
rol në këtë fushë, dhe duke e respektuar parimin e pavarësisë dhe të autonomisë të 
mjeteve të komunikimit:  
(a) në shkallën që radioja dhe televizioni kryejnë mision të shërbimit publik: 

(i) të sigurojnë hapjen e së paku një radio stacioni dhe të një kanali 
televiziv në gjuhët rajonale ose të pakicës; ose  

(ii) ta inkurajojnë dhe/ose ndihmojnë krijimin e së paku një radio stacioni 
dhe të një kanali televiziv në gjuhët rajonale ose të pakicës; ose  

(iii) të marrin masa të përshtatshme në mënyrë që transmetuesit të ofrojnë 
programe në gjuhët rajonale ose të pakicës; 

(b)  
(i) të inkurajojnë dhe/ose ta ndihmojnë krijimin e së paku një radio 

stacioni në gjuhët rajonale ose të pakicës; ose  
(ii) të inkurajojnë dhe/ose ta ndihmojnë transmetimin rregullt të programeve 

të radios në gjuhët rajonale ose të pakicës;  
(c)  

(i) të inkurajojnë dhe/ose ta ndihmojnë krijimin e së paku një kanali 



Lista II - Lista e instrumenteve shtesë ndërkombëtare evropiane lidhur me të drejtat e njeriut 

 272 

televiziv në gjuhët rajonale ose të pakicës; ose  
(ii) të inkurajojnë dhe/ose ta ndihmojnë transmetimin e rregullt të 

programeve televizive në gjuhët rajonale ose të pakicës;  
(d) të inkurajojnë dhe/ose ta ndihmojnë incizimin dhe shpërndarjen e punës 

audiovizuale në gjuhët rajonale ose të pakicës;  
(e)  

(i) të inkurajojnë dhe/ose ta ndihmojnë krijimin dhe/ose mbajtjen e së 
paku një gazete në gjuhët rajonale ose të pakicës ose;  

(ii) të inkurajojnë dhe/ose ta ndihmojnë publikimin e rregullt të artikujve të 
gazetës në gjuhët rajonale ose të pakicës;  

(f)  
(i) t’i mbulojnë shpenzimet shtesë të atyre mjeteve të komunikimit të cilat 

i shfrytëzojnë gjuhët rajonale ose të pakicës, kudo që ligji parasheh 
ndihmë financiare në përgjithësi për mjetet e komunikimit; ose  

(ii) t’i zbatojnë masat ekzistuese për ndihmë financiare po ashtu për 
xhirimet audiovizuele në gjuhët rajonale ose të pakicës;  

(g) të përkrahin aftësimin e gazetarëve dhe të personelit tjetër të mjeteve të 
komunikimit që i përdorin gjuhët rajonale dhe të pakicës.  

2. Palët angazhohen ta garantojnë lirinë e marrjes së drejtpërdrejtë të emisioneve të 
radios dhe të televizionit nga vendet fqinje në gjuhën që përdoret në formë të 
njëjtë ose të ngjashme me gjuhën rajonale ose të pakicës, dhe të mos e 
kundërshtojnë ritransmetimin e emisioneve të radios dhe të televizionit nga vendet 
fqinje në gjuhën e tillë. Ato më tej angazhohen të sigurojnë që nuk do të ketë 
kufizime lidhur me lirinë e të shprehurit dhe qarkullimin e lirë të informatave në 
shtyp në gjuhën që ka formë të njëjtë ose të ngjashme me gjuhën rajonale ose të 
pakicës. Ushtrimi i lirive të lartpërmendura, pasi që mbajnë në vete obligime dhe 
përgjegjësi, mund t’i nënshtrohet formaliteteve, kushteve, kufizimeve dhe 
ndëshkimeve të tilla ashtu si parashikohen me ligj dhe që janë të domosdoshme në 
shoqërinë demokratike, në interes të sigurisë kombëtare, të integritetit territorial 
ose të sigurisë publike, për parandalimin e trazirave ose të krimit, për mbrojtjen e 
shëndetit ose të moralit, për mbrojtjen e reputacionit ose të të drejtave të të tjerëve, 
për parandalimin e zbulimit të informatave të marra në mirëbesim, ose për 
mbajtjen e autoritetit dhe të paanshmërisë së gjyqësorit.  

3. Palët angazhohen të sigurojnë përfaqësimin apo marrjen parasysh të interesave të 
folësve të gjuhëve rajonale ose të pakicës brenda organeve të tilla që mund të 
themelohen sipas ligjit, të cilat kanë përgjegjësi ta garantojnë lirinë dhe 
pluralizmin në mjetet e komunikimit.  

 
Neni 12 

Aktivitetet dhe objektet kulturore 
 
1. Lidhur me aktivitetet dhe objektet kulturore – sidomos bibliotekat, video 

bibliotekat, qendrat kulturore, muzeumet, arkivat, akademitë, teatrot dhe kinematë, 
si edhe veprat letrare dhe produksionet filmike, format amtare të shprehjes 
kulturore, festivalet dhe industritë kulturore, duke e përfshirë ndërmjet të tjerave, 
përdorimin e teknologjive të reja – palët angazhohen, brenda territorit në të cilin 
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fliten gjuhët e tilla dhe deri në shkallën në të cilën autoritetet publike janë 
kompetente, kanë pushtet ose luajnë rol në këtë fushë:  
(a) të inkurajojnë llojet e shprehjes dhe të nismave që janë specifike për gjuhët 

rajonale ose të pakicës dhe të nxisin mjetet e ndryshme të qasjes në veprat e 
punuara në këto gjuhë;  

(b) të nxisin mjetet e ndryshme të qasjes së gjuhëve të tjera në veprat e punuara 
në gjuhët rajonale ose të pakicës duke e ndihmuar dhe zhvilluar përkthimin, 
dublimin, pas-sinkronizimin dhe aktivitetet e titrimit;  

(c) të nxisin qasjen e gjuhëve rajonale ose të pakicës në veprat e punuara në 
gjuhët e tjera duke e ndihmuar dhe zhvilluar përkthimin, dublimin, pas-
sinkronizimin dhe aktivitetet e titrimit; 

(d) të sigurojnë që organet përgjegjëse për organizimin dhe mbështetjen e 
aktiviteteve kulturore të llojeve të ndryshme japin ndihmë të duhur financiare 
për përfshirjen e njohurisë dhe të përdorimit të gjuhëve dhe kulturës së 
pakicave në aktivitetet të cilat i fillojnë ose për të cilat ofrojnë mbështetje;  

(e) t’i përkrahin masat për të siguruar që organet të cilat janë përgjegjëse për 
organizimin ose mbështetjen e aktiviteteve kulturore kanë në dispozicion 
personel që kanë njohuri të plotë të asaj gjuhe rajonale ose të pakicës, si edhe 
të gjuhës (-ve) të pjesës tjetër të popullsisë;  

(f) ta inkurajojnë pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të përfaqësuesve të folësve të 
gjuhës së caktuar rajonale ose të pakicës duke i siguruar objektet dhe duke 
planifikuar aktivitete kulturore;  

(g) ta inkurajojnë dhe/ose ta ndihmojnë krijimin e një organi ose të disa organeve 
përgjegjëse për mbledhjen, mbajtjen e një kopjeje të veprave ose prezantimin 
dhe botimin e veprave të punuara në gjuhët rajonale ose të pakicës;  

(h) nëse është e nevojshme, t’i krijojnë dhe/ose t’i përkrahin dhe financojnë 
shërbimet e përkthimit dhe të kërkimit të terminologjisë, sidomos me qëllim 
të ruajtjes dhe të zhvillimit të terminologjisë së duhur administrative, 
komerciale, ekonomike, sociale, teknike ose juridike në secilën gjuhë rajonale 
ose të pakicës.  

2. Lidhur me territoret e tjera nga ato në të cilat përdoren gjuhët rajonale ose të 
pakicës në mënyrë tradicionale, nëse numri i folësve të gjuhës rajonale apo të 
pakicës e justifikon këtë, palët angazhohen të lejojnë, të inkurajojnë dhe/ose të 
ofrojnë aktivitete dhe objekte të përshtatshme kulturore në pajtim me paragrafin 
paraprak.  

3. Palët angazhohen të marrin masa të duhura, gjatë ndjekjes së politikës së tyre 
kulturore jashtë vendit, për gjuhët rajonale ose të pakicës dhe të kulturës që e 
pasqyrojnë ato.  

 
Neni 13 

Jeta ekonomike dhe shoqërore 
 
1. Lidhur me aktivitetet ekonomike dhe kulturore, palët angazhohen, në tërë vendin:  

(a) ta mënjanojnë nga legjislacioni i tyre çdo dispozitë me të cilën ndalohet ose 
kufizohet pa arsye të përligjshme përdorimi i gjuhëve rajonale ose të pakicës 
në dokumentet që kanë të bëjnë me jetën ekonomike ose shoqërore, sidomos 
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në kontratat e punësimit, dhe në dokumentet teknike siç janë udhëzimet për 
përdorimin e prodhimeve ose të pajisjeve;  

(b) ta ndalojnë përfshirjen në rregulloret e brendshme të kompanive dhe në 
dokumentet private të ndonjë neni i cili e përjashton ose e kufizon përdorimin 
e gjuhëve rajonale ose të pakicës, së paku ndërmjet folësve të gjuhës së njëjtë;  

(c) t’i kundërshtojnë praktikat e hartuara për shkurajimin e përdorimit të gjuhëve 
rajonale ose të pakicës lidhur me aktivitetet ekonomike ose shoqërore;  

(d) ta lehtësojnë dhe/ose ta inkurajojnë përdorimin e gjuhëve rajonale ose të 
pakicës me mjete të tjera prej atyre të saktësuara në nënparagrafët e 
mësipërm.  

2. Lidhur me aktivitetet ekonomike dhe shoqërore, palët angazhohen, në shkallën që 
autoritetet publike janë kompetente, brenda territorit në të cilin fliten gjuhët 
rajonale ose të pakicës, dhe përderisa kjo është në mënyrë të arsyeshme e mundur:  
(a) të përfshijnë në rregulloret e tyre financiare dhe bankare dispozita të cilat e 

lejojnë, me anë të procedurave të pajtueshme me praktikat komerciale, 
përdorimin e gjuhëve rajonale dhe të pakicës gjatë hartimit të urdhëresave për 
pagesë (të çeqeve, urdhërpagesave, etj.) ose të dokumenteve të tjera 
financiare ose, sipas nevojës, ta sigurojnë zbatimin e dispozitave të tilla;  

(b) në sektorët ekonomike dhe shoqërore të cilat janë drejtpërdrejt në kontrollin e 
tyre (sektori publik), të organizojnë aktivitete për përkrahjen e përdorimit të 
gjuhëve rajonale ose të pakicës;  

(c) të përkujdesen që objektet për përkujdesje shoqërore siç janë spitalet, shtëpitë 
e pleqve dhe azilet ofrojnë mundësi të pranimit dhe të trajtimit në gjuhën e 
tyre personat që e përdorin gjuhën rajonale ose të pakicës dhe të cilët kanë 
nevojë për shkak të shëndetit të ligë, moshës së vjetër ose për arsye të tjera;  

(d) të sigurojnë përmes mjeteve të përshtatshme që udhëzimet për sigurinë të 
hartohen po ashtu edhe në gjuhët rajonale ose të pakicës;  

(e) të përkujdesen që informatat e ofruara nga autoritetet publike kompetente 
lidhur me të drejtat e konsumatorëve të jenë në dispozicion në gjuhët rajonale 
dhe të pakicës.  

 
Neni 14 

Shkëmbimet ndërkufitare 
 
Palët angazhohen: 

(a) t’i zbatojnë marrëveshjet ekzistuese dypalëshe dhe shumëpalëshe të cilat i 
lidhin ato me shtetet në të cilat përdoret gjuha e njëjtë në formë të njëjtë apo 
të ngjashme, ose nëse është e nevojshme të kërkojnë të arrijnë marrëveshje të 
tilla, në atë mënyrë që t’i nxisin kontaktet ndërmjet folësve të gjuhës së njëjtë 
në shtetet në fjalë në fushën e kulturës, të arsimit, informimit, aftësimit 
profesional dhe arsimit të përhershëm;  

(b) për interes të gjuhëve rajonale ose të pakicës, ta ndihmojnë dhe/ose ta 
përkrahin bashkëpunimin përtej kufirit, në veçanti ndërmjet autoriteteve 
rajonale dhe lokale në territorin e të cilave përdoret gjuha e njëjtë në formë të 
njëjtë ose të ngjashme.  
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Pjesa IV 
Zbatimi i Kartës 

 
Neni 15 

Raportet periodike 
 
1. Palët i paraqesin herë pas here Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës, 

në mënyrën e parashikuar nga komiteti i ministrave, një raport për politikën e tyre 
që e kanë ndjekur në pajtim me Pjesën II të kësaj Karte dhe për masat që janë 
marrë për zbatimin e atyre dispozitave të Pjesës III të cilat i kanë pranuar. Raporti 
i parë paraqitet brenda vitit pas hyrjes në fuqi të Kartës lidhur me palët e 
përmendura, raportet e tjera në intervale tri-vjeçare pas raportit të parë. 

2. Palët i bëjnë raportet e tyre publike. 
 

Neni 16 
Shqyrtimi i raporteve 

 
1. Raportet të cilat i paraqiten Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës sipas 

nenit 15 shqyrtohen nga komisioni i ekspertëve që themelohet në pajtim me nenin 
17.  

2. Organet ose shoqatat e themeluara në mënyrë të ligjshme në një palë mund ta 
tërheqin vëmendjen e komisionit të ekspertëve lidhur me çështjet që kanë të bëjnë 
me angazhimet e bëra nga ajo palë sipas Pjesës III të kësaj Karte. Pas këshillimit 
me palën në fjalë, komisioni i ekspertëve mund ta marr parasysh këtë informatë 
gjatë përgatitjes së raportit të saktësuar në paragrafin 3 në vijim. Këto organe ose 
shoqata veç kësaj mund të dorëzojnë deklarata lidhur me politikën e ndjekur nga 
pala në pajtim me Pjesën II.  

3. Në bazë të raporteve të saktësuara në paragrafin 1 dhe të informatave të 
përmendura në paragrafin 2, komisioni i ekspertëve e përgatit një raport për 
komitetin e ministrave. Ky raport shoqërohet nga komentet të cilat janë kërkuar të 
bëhen nga palët dhe mund të bëhet publik nga komiteti i ministrave.  

4. Raporti i saktësuar në paragrafin 3 i përmban në veçanti propozimet e komisionit 
të ekspertëve për komitetin e ministrave për përgatitjen e rekomandimeve të tilla të 
këtij të fundit për një ose më shumë palë sipas nevojës.  

5. Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës e paraqet një raport të hollësishëm 
dyvjeçar në Asamblenë Parlamentare lidhur me zbatimin e Kartës.  

 
Neni 17 

Komisioni i ekspertëve 
 
1. Komisioni i ekspertëve përbëhet nga një anëtarë i secilës palë, të emëruar nga 

komiteti i ministrave nga lista e individëve të cilët kanë integritet të lartë dhe 
zotësi të pranuar në çështjet me të cilat merret Karta, të cilët propozohen nga pala 
në fjalë.  

2. Anëtarët e komisionit emërohen për një periudhë gjashtë vjeçare dhe kanë të drejtë 
të emërohen sërish. Anëtari i cili nuk mund ta kryejë detyrën zëvendësohet në 
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pajtim me procedurën e parashtruar në paragrafin 1, dhe anëtari që e zëvendëson 
atë e kryen detyrën e pararendësit të tij.  

3. Komisioni i ekspertëve e miraton rregulloren e punës. Shërbimet e sekretarisë 
ofrohen nga Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës. 

 
 

Pjesa V 
Dispozitat përfundimtare 

 
Neni 18 

 
Kjo Kartë është e hapur për nënshkrim nga shtetet anëtare të Këshillit të Evropës. Ajo i 
nënshtrohet ratifikimit, pranimit apo miratimit. Instrumentet e ratifikimit, të pranimit 
apo të miratimit depozitohen tek Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës. 
 

Neni 19 
 
1. Kjo Kartë hyn në fuqi në ditën e parë të muajit pasues pas skadimit të periudhës 

prej tre muajve pas datës në të cilën pesë shtete anëtare të Këshillit të Evropës e 
kanë shprehur pajtimin e tyre që të obligohen nga Karta në pajtim me dispozitat e 
nenit 18.  

2. Sa i përket ndonjë shteti anëtar që më pas e shprehë pëlqimin të obligohet nga kjo, 
Karta hyn në fuqi në ditën e parë të muajit pasues pas skadimit të periudhës 
tremujore pas datës së depozitimit të instrumentit të ratifikimit, të pranimit ose të 
miratimit.  

 
Neni 20 

 
1. Pas hyrjes në fuqi të kësaj Karte, komiteti i ministrave i Këshillit të Evropës mund 

ta ftojë cilindo shtet që nuk është anëtar i Këshillit të Evropës ta miratojë këtë 
Kartë.  

2. Lidhur me cilindo shtet që e miraton atë, Karta hyn në fuqi në ditën e parë të 
muajit pasues pas skadimit të periudhës tremujore pas datës së depozitimit të 
instrumentit të hyrjes tek Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës.  

 
Neni 21 

 
1. Çdo shtet, në kohën e nënshkrimit ose të depozitimit të instrumentit të tij të 

ratifikimit, të pranimit, të miratimit ose të hyrjes, mund të shprehë një apo më 
shumë rezerva lidhur me paragrafët 2 deri 5 të nenit 7 të kësaj Karte. Asnjë 
rezervë tjetër nuk mund të shprehet.  

2. Çdo shtet kontraktues i cili ka shprehë rezerva sipas paragrafit pararendës mund ta 
tërheq atë tërësisht apo pjesërisht me anë të një njoftimi të cilin ia drejton 
Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës. Tërheqja hyn në fuqi atë ditë kur 
Sekretari i Përgjithshëm e pranon një njoftim të tillë.  
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Neni 22 
 
1. Çdo palë mundet në çdo kohë ta shpallë të pavlefshme këtë Kartë përmes një 

njoftimit të drejtuar te Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës.  
2. Shpallja e tillë e pavlefshme hyn në fuqi në ditën e parë të muajit që vjen pas 

skadimit të periudhës gjashtëmujore pas datës së pranimit të njoftimit nga ana e 
Sekretarit të Përgjithshëm.  

 
Neni 23 

 
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës i njofton shtetet anëtare të Këshillit dhe 
çdo shtet i cili e ka miratuar këtë Kartë lidhur me: 

(a) çdo nënshkrim;  
(b) depozitimin e çdo instrumenti të ratifikimit, të pranimit, të miratimit ose të 

hyrjes;  
(c) çdo datë të hyrjes në fuqi të kësaj Karte në pajtim me nenit 19 dhe 20;  
(d) çdo njoftim të pranuar në zbatim të dispozitave të nenit 3, paragrafit 2;  
(e) ndonjë akt, njoftim apo komunikatë tjetër lidhur me këtë Kartë.  

 
Në dëshmi të saj nënshkruesit, të autorizuar sipas rregullit për këtë, e kanë nënshkruar 
këtë Kartë. 
Përfunduar në Strasburg, me 5 nëntor 1992, në gjuhën angleze dhe franceze, ku të dy 
tekstet kanë vlerë të njëjtë, dhe nga një kopje në secilën gjuhë depozitohet në arkivat e 
Këshillit të Evropës. Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës ua dërgon kopjet e 
certifikuara secilit shtet anëtar të Këshillit të Evropës dhe çdo shteti të ftuar ta miratoj 
këtë Kartë. 
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6. Karta Sociale Evropiane (1996) (e rishikuar) 
 

KARTA SOCIALE EVROPIANE 
(e rishikuar) 

 
Strasburg, 3 maj 1996 
 

Hyrje 
 
Qeveritë nënshkruese të kësaj, duke qenë anëtare të Këshillit të Evropës, 
 
Duke konsideruar që synimi i Këshillit të Evropës është arritja e një uniteti më të madh 
ndërmjet anëtarëve të tij me qëllim që të ruajnë dhe realizojnë idealet dhe parimet që 
janë trashëgimi e tyre e përbashkët dhe për të lehtësuar përparimin ekonomik dhe 
shoqëror, veçanërisht nëpërmjet ruajtjes dhe realizimit të mëtejshëm të të drejtave të 
njeriut dhe lirive themelore; 
 
Duke konsideruar që në Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut 
dhe Lirive Themelore nënshkruar në Romë më 4 Nëntor 1950, dhe Protokollet e saj, 
shtetet anëtare të Këshillit të Evropës ranë dakord t’u sigurojnë popullsive të tyre liritë 
dhe të drejtat politike të specifikuara aty; 
 
Duke konsideruar që në Kartën Sociale Evropiane, të hapur për nënshkrim në Torino 
më 18 Tetor 1961, dhe Protokollet e saj, shtetet anëtare të Këshillit të Evropës ranë 
dakord të përmirësojnë standardin e tyre të jetesës dhe mirëqenien e tyre sociale; 
 
Duke rikujtuar që Konferenca Ministrore mbi të Drejtat e Njeriut e mbajtur në Romë 
më 5 Nëntor 1990 theksoi nevojën, nga njëra anë të ruajë natyrën e pandashme të të 
gjitha të drejtave të njeriut, qofshin ato civile, politike, ekonomike, sociale ose 
kulturore dhe, nga ana tjetër, t’i japë një impuls të ri Kartës Sociale Evropiane; 
 
Të vendosura, siç u vendos gjatë Konferencës Ministrore të mbajtur në Torino më 21 
dhe 22 Tetor 1991, për të aktualizuar dhe përshtatur përmbajtjen thelbësore të Kartës, 
në mënyrë që të merren parasysh, veçanërisht ndryshimet themelore sociale që kanë 
ndodhur që nga koha kur u miratua teksti; 
 
Duke njohur avantazhin e trupëzimit në një Kartë të Ndryshuar, të planifikuar për të 
zënë në mënyrë progresive vendin e Kartës Sociale Evropiane, të të drejtave të 
garantuara nga Karta siç është amenduar, të të drejtave të garantuara nga Protokolli 
Shtesë i 1988-ës dhe të shtojnë të drejta të reja, ramë dakord si më poshtë; 
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Pjesa I 
 
Palët pranojnë si synim të politikës së tyre, që do të ndiqet me të gjitha mjetet e 
përshtatshme si të karakterit kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar, arritjen e kushteve në 
të cilat të drejtat dhe parimet e mëposhtme mund të realizohen në mënyrë efektive: 
1. Cilido do të këtë mundësinë të fitojë jetesën e tij në një punë në të cilën ka hyrë 

lirisht.  
2. Të gjithë punëtoret kanë të drejtë për kushte të drejta pune. 
3. Të gjithë punëtorët kanë të drejtë për kushte pune të sigurta dhe të shëndetshme. 
4. Të gjithë punëtorët kanë të drejtë për një pagë të drejtë të mjaftueshme për një 

standard jetese të përshtatshëm për ata dhe familjet e tyre. 
5. Të gjithë punëtorët dhe punëdhënësit kanë të drejtën e lirisë së shoqërizimit në 

organizata kombëtare ose ndërkombëtare për mbrojtjen e interesave të tyre 
ekonomike dhe sociale. 

6. Të gjithë punëtorët dhe punëdhënësit kanë të drejtë të negociojnë në mënyrë 
kolektive. 

7. Fëmijët dhe të rinjtë kanë të drejtë për mbrojtje të veçantë ndaj rreziqeve fizike 
dhe morale ndaj të cilave ata ekspozohen. 

8. Gratë e punësuara, në rast të shtatzënisë, kanë të drejtë për mbrojtje të veçantë. 
9. Cilido ka të drejtë për lehtësi të përshtatshme për orientim profesional me synimin 

që të ndihmohet për të zgjedhur një punë që i përshtatet aftësive dhe interesave të 
tij profesionale. 

10. Cilido ka të drejtë për lehtësi të përshtatshme për trajnim profesional. 
11. Cilido ka të drejtë të përfitojë nga çfarëdo masash që i lejojnë atij të gëzojë 

standardin më të lartë të arritshëm të shëndetit. 
12. Të gjithë punëtorët dhe personat e varur prej tyre kanë të drejtë për sigurim 

shoqëror. 
13. Cilido pa burime të përshtatshme ka të drejtë për asistencë sociale dhe mjekësore. 
14. Cilido ka të drejtë të përfitojë nga shërbimet e mirëqenies sociale. 
15. Personat e gjymtuar kanë të drejtë për pavarësi, integrim social dhe pjesëmarrje në 

jetën e komunitetit. 
16. Familja si një njësi themelore e shoqërisë ka të drejtë për mbrojtje të përshtatshme 

ekonomike, juridike dhe sociale për të siguruar zhvillimin e saj të plotë. 
17. Fëmijët dhe të rinjtë kanë të drejtë për mbrojtje të përshtatshme ekonomike, 

juridike dhe sociale. 
18. Shtetasit e cilësdo nga Palët kanë të drejtën të angazhohen në punë fitimprurëse në 

territorin e cilësdo nga të tjerat në bazë barazie me shtetasit e të fundit, duke ju 
nënshtruar kufizimeve të bazuara në arsye bindëse ekonomike ose shoqërore. 

19. Punëtorët emigrantë, të cilët janë shtetas të një Pale, dhe familjet e tyre kanë të 
drejtë për mbrojtje dhe asistencë në territorin e çdo Pale tjetër. 

20. Të gjithë punëtorët kanë të drejtë për mundësi të barabarta dhe trajtim të barabartë 
në çështjet e punësimit dhe punës pa dallim mbi bazë seksi. 

21. Punëtorët kanë të drejtë të informohen dhe të konsultohen brenda ndërmarrjes. 
22. Punëtorët kanë të drejtë të marrin pjesë në përcaktimin dhe përmirësimin e 

kushteve të punës dhe mjedisin e punës në ndërmarrje. 
23. Çdo person i moshuar ka të drejtë për mbrojtje sociale. 
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24. Të gjithë punëtorët kanë të drejtë për mbrojtje në rast të përfundimit të punësimit. 
25. Të gjithë punëtorët kanë të drejtë për mbrojtje të pretendimeve të tyre në rastin e 

falimentimit të punëdhënësit të tyre. 
26. Të gjithë punëtorët kanë të drejtë për dinjitet në punë. 
27. Të gjithë personat me përgjegjësi familjare dhe që janë angazhuar ose dëshirojnë 

të angazhohen në punësim kanë të drejtë ta bëjnë këtë pa ju nënshtruar 
diskriminimit dhe, sa të jetë e mundur, pa konflikt ndërmjet përgjegjësive të tyre 
familjare dhe të punësimit. 

28. Përfaqësuesit e punëtorëve në ndërmarrje kanë të drejtë për mbrojtje kundër 
akteve paragjykuese ndaj tyre dhe duhet t’u jepen lehtësi të përshtatshme për të 
kryer funksionet e tyre. 

29. Të gjithë punëtorët kanë të drejtë të informohen dhe të konsultohen në procedura 
shkurtimesh kolektive nga puna. 

30. Cilido ka të drejtë për mbrojtje kundër varfërisë dhe përjashtimit social. 
31. Cilido ka të drejtë për strehim. 
 
 

Pjesa II 
 
Palët angazhohen, siç parashikohet në Pjesën III, ta konsiderojnë veten të detyruara nga 
detyrimet e parashtruara në Nenet dhe paragrafët e mëposhtme.  
 

Neni 1 
E drejta për punë 

 
Me synimin që të sigurohet ushtrimi efektiv i së drejtës për punë, Palët angazhohen: 
1. të pranojnë si një nga synimet dhe përgjegjësitë e tyre parësore arritjen dhe 

mbajtjen e një niveli sa më të lartë e të qëndrueshëm të mundshëm punësimi, me 
synim që të arrihet punësim i plotë; 

2. të mbrojnë efektivisht të drejtën e punëtorit për të fituar jetesën e tij në një punë në 
të cilën ka hyrë lirisht; 

3. të krijojnë dhe mbajnë shërbime punësimi falas për të gjithë punëtorët; 
4. të japin dhe të nxisin orientim, trajnim dhe rehabilitim profesional të përshtatshëm. 

 
Neni 2 

E drejta për kushte të drejta pune 
 
Me synimin që të sigurohet ushtrimi efektiv i së drejtës për kushte të drejta pune, Palët 
angazhohen: 
1. të marrin masa për orar të arsyeshëm ditor e javor të punës, që java e punës të ulet 

në mënyrë progresive në masën që e lejon rritja e produktivitetit dhe faktorëve të 
tjerë përkatës; 

2. të marrin masa për ditë pushimi publik të paguara; 
3. të marrin masa për një leje vjetore të paguar prej një minimumi prej katër javësh; 
4. të eliminojnë rreziqet në punë vetvetiu të rrezikshme ose të pashëndetshme, dhe, 

ku nuk ka qenë akoma e mundur, të eliminojnë ose ulin këto rreziqe mjaftueshëm, 



Lista II - Lista e instrumenteve shtesë ndërkombëtare evropiane lidhur me të drejtat e njeriut 

 281 

të marrin masa ose për një shkurtim të orëve të punës ose për pushime shtesë të 
paguara për punëtorët e angazhuar në këto punë; 

5. të sigurojnë një periudhë javore pushimi e cila, sa të jetë e mundur, të përkojë me 
ditën e njohur nga tradita ose zakoni në vendin ose rajonin në fjalë si një ditë 
pushimi; 

6. të sigurojnë që punëtorët të jenë të informuar me shkrim, sa më parë të jetë e 
mundur, dhe në çdo rast jo më vonë se dy muaj pas datës së fillimit të punësimit të 
tyre, për aspektet thelbësore të kontratës ose marrëdhënies së punësimit; 

7. të sigurojnë që punëtorët që bëjnë punë natën të përfitojnë nga masa që marrin 
parasysh natyrën e veçantë të punës. 

 
Neni 3 

E drejta për kushte punë të sigurta dhe të shëndetshme 
 
Me synimin për të siguruar ushtrimin efektiv të së drejtës për kushte të sigurta dhe të 
shëndetshme pune, Palët angazhohen, në konsultim me organizatat e punëtorëve dhe të 
punëdhënësve: 
1. të formulojnë, realizojnë dhe rishikojnë periodikisht një politikë kombëtare 

koherente për sigurimin në punë, shëndetin në punë dhe mjedisin e punës. Synimi 
parësor i kësaj politike do të jetë përmirësimi i sigurimit dhe shëndetit në punë dhe 
të parandalohen aksidentet dhe dëmtimet e shëndetit që lindin, lidhen me ose 
ndodhin gjatë punës, veçanërisht duke minimizuar shkaqet e rreziqeve të 
vetvetishme në mjedisin e punës; 

2. të nxjerrin rregullore shëndeti dhe sigurimi; 
3. të marrin masa për zbatimin e këtyre rregulloreve me masa mbikëqyrjeje; 
4. të nxisin zhvillimin progresiv të shërbimeve të shëndetit në punë për të gjithë 

punëtorët me funksione thelbësisht parandaluese dhe këshillimore. 
 

Neni 4 
E drejta për pagë të drejtë 

 
Me synimin për të siguruar një ushtrim efektiv të së drejtës për një pagë të drejtë, Palët 
angazhohen: 
1. të njohin të drejtën e punëtorëve për një pagë të tillë që do t’u japë atyre dhe 

familjeve të tyre një standard të përshtatshëm jetese; 
2. të njohin të drejtën e punëtorëve për njësi page të shtuar për punën jashtë orarit, 

me përjashtime në raste të veçanta; 
3. të njohin të drejtën e punëtorëve burra e gra për pagë të barabartë për punë me 

vlerë të barabartë; 
4. të njohin të drejtën e të gjithë punëtorëve për një periudhë të arsyeshme njoftimi 

për përfundimin e punësimit; 
5. të lejojnë zbritjet nga rroga vetëm në kushtet dhe në masën e parashikuar nga ligjet 

ose rregulloret kombëtare ose të fiksuar në marrëveshjet kolektive ose në vendimet 
e arbitrazhit. 

 
Ushtrimi i këtyre të drejtave do të arrihet me marrëveshje kolektive të përfunduara 
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lirisht, me mekanizma ligjorë të fiksimit të pagave ose me mjete të tjera të 
përshtatshme me kushtet kombëtare. 
 

Neni 5 
E drejta për t’u organizuar 

 
Me synimin për të siguruar dhe nxitur lirinë e punëtorëve dhe punëdhënësve për të 
formuar organizata lokale, kombëtare ose ndërkombëtare për mbrojtjen e interesave të 
tyre ekonomike dhe sociale dhe për t’u anëtarësuar në ato organizata, Palët angazhohen 
që legjislacioni kombëtar nuk do të jetë i tillë që të pengojë dhe as do të zbatohet që të 
pengojë këtë liri. Masa në të cilën këto garanci të dhëna do të zbatohen për policinë do 
të përcaktohen me ligje ose rregullore kombëtare. Parimi që rregullon zbatimin e këtyre 
garancive për anëtarët e forcave të armatosura dhe masa në të cilën ato do të zbatohen 
për personat e kësaj kategorie do të rregullohet gjithashtu me ligje ose rregullore 
kombëtare. 
 

Neni 6 
E drejta për të negociuar kolektivisht 

 
Me synimin për të siguruar një ushtrim efektiv të së drejtës për të negociuar 
kolektivisht, Palët angazhohen: 
1. të nxisin konsultimet e përbashkëta ndërmjet punëtorëve dhe punëdhënësve; 
2. të nxisin, ku është e nevojshme dhe e përshtatshme, mekanizmin për negociata 

vullnetare ndërmjet punëdhënësve ose organizatave të punëdhënësve dhe 
organizatave të punëtorëve, me synimin për rregullimin e termave dhe kushteve të 
punësimit me anë të marrëveshjeve kolektive; 

3. të nxisin krijimin dhe përdorimin e mekanizmave të përshtatshëm për pajtim dhe 
arbitrazh vullnetar për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të punës;  

4. njohin të drejtën e punëtorëve dhe të punëdhënësve për veprim kolektiv në rastet e 
konfliktit të interesave, duke përfshirë të drejtën për grevë, duke ju nënshtruar 
detyrimeve që mund të lindin nga marrëveshjet kolektive për të cilat është rënë 
dakord më parë. 

 
Neni 7 

E drejta e fëmijëve dhe të rinjve për mbrojtje 
 
Me synimin për të siguruar ushtrimin efektiv të së drejtës së fëmijëve dhe të rinjve për 
mbrojtje, Palët angazhohen: 
1. të marrin masa që mosha minimale për pranim në punë të jetë 15 vjeç, duke ju 

nënshtruar përjashtimeve për fëmijët që punojnë në punë të lehta, të përcaktuara si 
të padëmshme për shëndetin, moralin ose arsimimin e tyre; 

2. të marrin masa që mosha minimale për pranim në punësim të jetë 18 vjeç për sa u 
përket punëve të përcaktuara që konsiderohen të rrezikshme ose të pashëndetshme; 

3. të marrin masa që personat të cilët i nënshtrohen akoma arsimit të detyrueshëm 
nuk do të punësohen në punë të tillë që do t’i pengonte ata nga përfitimi i plotë i 
arsimimit të tyre; 
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4. të marrin masa që orët e punës për personat nën 18 vjeç të kufizohen në përputhje 
me nevojat e zhvillimit të tyre, dhe veçanërisht të nevojës së tyre për trajnim 
profesional; 

5. të njohin të drejtën e punëtorëve të rinj dhe punëtorëve nxënës për një rrogë të 
drejtë ose shpërblime të tjera të përshtatshme; 

6. të marrin masa që koha e shpenzuar nga të rinjtë në trajnim profesional gjatë orëve 
normale të punës me miratimin e punëdhënësve të trajtohet sikur formon pjesë të 
ditës së punës; 

7. të marrin masa që personat e punësuar nën 18 vjeç të kenë të drejtë për pushim 
vjetor të paguar për një minimum prej katër javësh; 

8. të marrin masa që personat nën 18 vjeç të mos punësohen në punë nate me 
përjashtim të disa punëve që parashikohen nga ligjet ose rregulloret kombëtare; 

9. të marrin masa që personat nën 18 vjeç të punësuar në punë të përcaktuara nga 
ligjet ose rregulloret kombëtare t’u nënshtrohen kontrolleve periodike mjekësore; 

10. të sigurojnë mbrojtje të veçantë kundër rreziqeve fizike dhe morale ndaj të cilave 
janë të ekspozuar fëmijët dhe të rinjtë, veçanërisht kundër atyre që rezultojnë 
direkt ose indirekt nga puna e tyre.  

 
Neni 8 

E drejta e grave të punësuara për mbrojtje të shtatzënisë 
 
Me synimin për të siguruar një ushtrim efektiv të së drejtës së grave të punësuara për 
mbrojtje të shtatzënisë, Palët angazhohen: 
1. të marrin masa që, ose nëpërmjet lejes së paguar, ose përfitimeve të përshtatshme 

nga sigurimet shoqërore ose nëpërmjet përfitimit nga fonde publike, gratë e 
punësuara të marrin leje para dhe pas lindjes së fëmijës deri në një total prej të 
paktën katërmbëdhjetë javësh; 

2. të konsiderojnë që është e paligjshme për një punëdhënës t’i japë një gruaje 
njoftim për pushim nga puna që nga momenti që ajo njofton punëdhënësin e saj se 
është shtatzëne deri në fund të lejes së saj të shtatzënisë, ose t’i japë asaj njoftimin 
e pushimit në kohë të atillë që afati i njoftimit të përfundojë brenda kësaj kohe; 

3. të marrin masa që nënat që ushqejnë foshnjat e tyre me gji të kenë të drejtë për 
ndërprerje të mjaftueshme të punës për këtë qëllim; 

4. të disiplinojnë me rregullore punësimin në punë nate të grave shtatzëna, grave që 
kanë lindur rishtazi dhe grave që ushqejnë foshnjat me gji; 

5. të ndalojnë punësimin e grave shtatzënë, grave që kanë lindur rishtazi ose që 
ushqejnë foshnjat me gji në miniera nëntokësore dhe në çdo punë tjetër që është e 
papërshtatshme për arsye të natyrës së saj të rrezikshme, e pashëndetshme ose e 
rëndë, dhe të marrin masa të përshtatshme për të mbrojtur të drejtat e punësimit të 
këtyre grave. 

 
Neni 9 

E drejta për orientim profesional 
 
Me synimin për të siguruar një ushtrim efektiv të së drejtës për orientim profesional, 
Palët angazhohen të ofrojnë ose të nxisin, si të jetë e nevojshme, një shërbim i cili do të 
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ndihmojë të gjithë personat, përfshirë të gjymtuarit, për të zgjidhur problemet lidhur 
me zgjedhjen dhe përparimin profesional, duke pasur parasysh siç duhet karakteristikat 
individuale dhe lidhjen e tyre me mundësinë e punësimit: kjo asistencë duhet të vihet 
në dispozicion falas si për të rinjtë, përfshirë fëmijët e shkollave, ashtu edhe për të 
rriturit. 
 

Neni 10 
E drejta për trajnim profesional 

 
Me synimin për të siguruar një ushtrim efektiv të së drejtës për trajnim profesional, 
Palët angazhohen: 
1. të ofrojnë ose të nxisin, si të jetë e nevojshme, trajnimin teknik dhe profesional të 

të gjithë personave, përfshirë të gjymtuarit, në këshillim me organizatat e 
punëtorëve dhe punëdhënësve dhe të japin lehtësitë që lejojnë për pranim në 
arsimin më të lartë teknik dhe universitar, të bazuar vetëm në aftësitë individuale; 

2. të ofrojnë ose nxisin një sistem të punëtorëve nxënës dhe rregullime të tjera siste-
matike për trajnimin e djemve dhe vajzave të reja në punësimet e tyre të ndryshme; 

3. të ofrojnë ose të nxisin, si të jetë e nevojshme: 
(a) lehtësi trajnimi të përshtatshme dhe lehtësisht në dispozicion për punëtorët e 

rritur; 
(b) lehtësi të veçanta për ritrajnimin e punëtorëve të rritur, i nevojshëm si rezultat 

i zhvillimit teknologjik ose i tendencave të reja në punësim; 
4. të ofrojnë ose të nxisin, si të jetë e nevojshme, masa të veçanta për ritrajnimin dhe 

riintegrimin e të papunëve afatgjatë; 
5. të inkurajojnë përdorimin e plotë të lehtësive të ofruara nëpërmjet masave të 

përshtatshme të tilla si: 
(a) ulja ose heqja e ndonjë tarife ose pagese; 
(b) dhënia e asistencës financiare në rastet e përshtatshme;  
(c) përfshirja në orët normale të punës e kohës së shpenzuar nga punëtori për 

trajnim shtesë të kërkuar nga punëdhënësi, gjatë punësimit; 
(d) sigurimi, nëpërmjet mbikëqyrjes së përshtatshme, në këshillim me organizatat 

e punëtorëve dhe punëdhënësve, i efektivitetit të mësimit të punëtorëve 
nxënës dhe i rregullimeve të tjera për trajnim për punëtorët e rinj dhe mbrojtje 
e përshtatshme për punëtorët e rinj në përgjithësi. 

 
Neni 11 

E drejta për mbrojtjen e shëndetit 
 
Me synimin për të siguruar një ushtrim efektiv të së drejtës për mbrojtjen e shëndetit, 
Palët angazhohen, që direkt ose në bashkëpunim me organizata publike ose private, të 
marrin masa të përshtatshme që synojnë, ndër të tjera për: 
1. të eliminuar sa më shumë të jetë e mundur shkaqet e shëndetit të keq;  
2. të ofruar lehtësi këshillimi dhe edukimi për nxitjen e shëndetit dhe inkurajimin e 

përgjegjësisë individuale për Çështjet e shëndetit; 
3. të parandaluar sa më shumë të jetë e mundur epidemitë, sëmundjet epidemike e të 

tjera, si edhe aksidentet. 
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Neni 12 
E drejta për sigurim shoqëror 

 
Me synimin për të siguruar një ushtrim efektiv të së drejtës për sigurim shoqëror, Palët 
angazhohen: 
1. të krijojnë ose mbajnë një sistem të sigurimit shoqëror; 
2. të mbajnë sistemin e sigurimit shoqëror në një nivel të kënaqshëm të paktën të 

barabartë me atë të nevojshëm për ratifikimin e Kodit Evropian të Sigurimit 
Shoqëror; 

3. të përpiqen të ngrenë sistemin e sigurimit shoqëror në një nivel më të lartë; 
4. të ndërmarrin hapa, me përfundimin e marrëveshjeve të përshtatshme dypalëshe 

dhe shumëpalëshe ose me mjete të tjera, dhe duke ju nënshtruar kushteve të 
përcaktuara në ato marrëveshje, për të siguruar: 
(a) trajtim të barabartë me atë të shtetasve të tyre të shtetasve të Palëve të tjera 

lidhur me të drejtat e sigurimit shoqëror, përfshirë mbajtjen e përfitimeve që 
rrjedhin nga legjislacioni i sigurimit shoqëror, pavarësisht nga lëvizjet që 
personat e mbrojtur mund të bëjnë ndërmjet territoreve të Palëve; 

(b) dhënia, mbajtja dhe rifillimi i të drejtave të sigurimit shoqëror me mjete të 
tilla si akumulim i periudhave të sigurimit ose punësimit të plotësuara sipas 
legjislacionit të secilës nga Palët.  

 
Neni 13 

E drejta për asistencë mjekësore dhe sociale 
 
Me synimin për të siguruar një ushtrim efektiv të së drejtës për asistencë mjekësore dhe 
sociale, Palët angazhohen: 
1. të sigurojnë që çdo personi, i cili është pa burime të mjaftueshme dhe i cili nuk ka 

mundësi të sigurojë këto burime si nëpërmjet përpjekjeve të tij ashtu edhe nga 
burime të tjera, veçanërisht nga përfitimet prej një skeme të sigurimit shoqëror, t’i 
jepet asistencë e përshtatshme dhe, në rast sëmundjeje, kujdesi i nevojshëm për atë 
gjendje; 

2. të sigurojnë që personat që marrin asistencë të tillë nuk do të vuajnë, për këtë 
arsye, nga zvogëlimi i të drejtave të tyre politike ose sociale; 

3. të marrin masa që cilido të mund të marrë nga shërbimet e përshtatshme publike 
ose private këshilla dhe ndihmë personale ashtu siç mund të kërkohet për të 
parandaluar, eliminuar ose lehtësuar gjendjen nevojtare personale ose të familjes; 

4. të zbatojnë dispozitat e referuara në paragrafët 1, 2 dhe 3 të këtij neni në mënyrë të 
barabartë me shtetasit e tyre ndaj shtetasve të palëve të tjera që ndodhen ligjërisht 
brenda territorit të tyre, në përputhje me detyrimet e Konventës Evropiane për 
Asistencën Mjekësore dhe Sociale, të nënshkruar në Paris më 11 Dhjetor 1953. 

 
Neni 14 

E drejta për të përfituar nga shërbimet e mirëqenies sociale 
 
Me synimin për të siguruar një ushtrim efektiv të së drejtës për shërbime të mirëqenies 
sociale, Palët angazhohen: 
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1. të nxisin ose të ofrojnë shërbime të cilat, duke përdorur metoda të punës sociale, 
do të kontribuonin në mirëqenien dhe zhvillimin e individëve dhe grupeve në 
komunitet dhe përshtatjen e tyre në mjedisin social; 

2. të inkurajojë pjesëmarrjen e individëve dhe organizatave vullnetare dhe të tjera në 
krijimin dhe mbajtjen e shërbimeve të tilla. 

 
Neni 15 

E drejta e personave me gjymtime për pavarësi, integrim social 
dhe pjesëmarrje në jetën e komunitetit 

 
Me synimin që t’u sigurohet personave me gjymtime, pavarësisht nga mosha dhe 
natyra e origjina e gjymtimeve të tyre, ushtrimi i të drejtës për pavarësi, integrim social 
dhe pjesëmarrje në jetën e komunitetit, Palët angazhohen, në veçanti: 
1. të marrin masa të nevojshme që t’u japin personave me gjymtime orientim, arsim 

dhe trajnim profesional në kuadrin e skemave të përgjithshme kudo që të jetë e 
mundur ose, ku kjo nuk është e mundur, nëpërmjet organeve të specializuara, 
publike ose private; 

2. të nxisin aksesin e tyre në punësim nëpërmjet të gjitha masave që tentojnë të 
inkurajojnë punëdhënësit të marrin dhe mbajnë në punë persona me gjymtime në 
mjedisin e zakonshëm të punës dhe të përshtatin kushtet e punës për nevojat e të 
gjymtuarve ose, ku kjo nuk është e mundur për shkak të gjymtimit, duke rregulluar 
ose krijuar punësim të mbrojtur në përputhje me nivelin e gjymtimit. Në disa raste, 
këto masa mund të kërkojnë ndihmën e shërbimeve të specializuara për gjetjen e 
vendeve të punës dhe mbështetjes; 

3. të nxisin integrimin e tyre të plotë social dhe pjesëmarrjen në jetën e komunitetit 
në veçanti nëpërmjet masave, përfshirë ndihmesa teknike, që synojnë të tejkalojnë 
barrierat e komunikimit dhe lëvizshmërisë dhe duke lejuar aksesin në transport, 
strehim, veprimtari kulturore dhe të kohës së lirë.  

 
Neni 16 

E drejta e familjes për mbrojtje ekonomike, ligjore dhe sociale 
 
Me synim që të sigurohen kushtet e nevojshme për zhvillimin e plotë të familjes, që 
është një njësi themelore e shoqërisë, Palët angazhohen të nxisin mbrojtjen ekonomike, 
ligjore dhe sociale të jetës së familjes me mjete të tilla si përfitime familjare dhe 
sociale, rregullime fiskale, dhënia e shtëpive për familje, përfitime për të martuarit 
rishtas dhe mjete të tjera të përshtatshme. 
 

Neni 17 
E drejta e fëmijëve dhe të rinjve për mbrojtje ekonomike, ligjore dhe sociale 

 
Me synimin që të sigurohet ushtrimi efektiv i të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve që të 
rriten në një mjedis i cili inkurajon zhvillimin e plotë të personalitetit të tyre dhe të 
aftësive të tyre mendore dhe fizike, Palët angazhohen, që direkt ose në bashkëpunim 
me organizata publike dhe private, të marrin të gjitha masat e nevojshme dhe të 
përshtatshme që synojnë për: 
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1.  
(a) të siguruar që fëmijët dhe të rinjtë, duke pasur parasysh të drejtat dhe detyrat 

e prindërve të tyre, të kenë kujdesin, asistencën, arsimimin dhe trajnimin për 
të cilin kanë nevojë, veçanërisht duke marrë masa për krijimin ose mbajtjen e 
institucioneve dhe shërbimeve të mjaftueshme dhe të përshtatshme për këtë 
qëllim; 

(b) të mbrojtur fëmijët dhe të rinjtë nga neglizhenca, dhuna dhe shfrytëzimi; 
(c) të ofruar mbrojtje dhe ndihmë të veçantë nga shteti për fëmijët dhe të rinjtë që 

janë të privuar përkohësisht ose përfundimisht nga mbështetja e familjes; 
2. t’u ofruar fëmijëve dhe të rinjve një arsim fillestar dhe të mesëm falas si dhe të 

inkurajojnë frekuentimin e rregullt të shkollave. 
 

Neni 18 
E drejta për t’u angazhuar në punë fitimprurese në territorin e Palëve të tjera 

 
Me synimin për të siguruar ushtrimin efektiv të së drejtës për t’u angazhuar në punë 
fitimprurese në territorin e çdo Pale tjetër, Palët angazhohen: 
1. të zbatojnë rregulloret aktuale me frymë liberale; 
2. të thjeshtojnë formalitetet ekzistuese dhe të ulin ose të heqin tarifat konsullore dhe 

pagesa të tjera që paguhen nga punëtorët e huaj ose punëdhënësit e tyre; 
3. të liberalizojnë, individualisht ose kolektivisht, rregullat që qeverisin punësimin e 

punëtorëve të huaj; dhe njohin: 
4. të drejtën e shtetasve të tyre të largohen nga vendi për t’u angazhuar në punë 

fitimprurëse në territoret e Palëve të tjera. 
 

Neni 19 
E drejta e punëtorëve migrues dhe familjeve të tyre për mbrojtje dhe asistencë 

 
Me synimin për të siguruar ushtrimin efektiv të së drejtës së punëtorëve migrues dhe 
familjeve të tyre për mbrojtje dhe asistencë në territorin e çdo Pale tjetër, Palët 
angazhohen: 
1. të mbajnë ose të jenë të kënaqura se mbahen shërbime të përshtatshme falas për të 

asistuar këta punëtorë, veçanërisht në marrjen e informacioneve të sakta dhe të 
marrin të gjitha hapat e përshtatshme, aq sa e lejojnë legjislacioni dhe rregulloret 
kombëtare, kundër propagandës çoroditëse lidhur me emigrimin dhe imigrimin; 

2. të marrin masat e përshtatshme brenda juridiksionit të tyre të lehtësojnë nisjen, 
udhëtimin dhe pritjen e këtyre punëtorëve dhe familjeve të tyre dhe t’u ofrojnë 
atyre, brenda juridiksionit të tyre, shërbime të përshtatshme për shëndetin, 
vëmendje mjekësore dhe kushte të mira higjienike gjatë udhëtimit; 

3. të nxisin bashkëpunimin, siç është e përshtatshme, ndërmjet shërbimeve sociale, 
publike dhe private, në vendet e emigrimit dhe imigrimit; 

4. të sigurojnë për këta punëtorë ligjërisht brenda territorit të tyre, për sa këto çështje 
rregullohen me ligj ose rregullore ose u nënshtrohen kontrollit të autoriteteve 
administrative, trajtim jo më pak të favorshëm se sa ai i shtetasve të vet lidhur me 
çështjet e mëposhtme: 
(a) pagën dhe kushte të tjera punësimi dhe pune; 
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(b) anëtarësinë në sindikata dhe gëzimin e përfitimeve nga negociatat kolektive; 
(c) strehimin; 

5. të sigurojnë për këta punëtorë ligjërisht brenda territorit të tyre trajtim jo më pak të 
favorshëm se sa ai i shtetasve të vet lidhur me taksat, tarifat ose kontributet e 
punësimit lidhur me personat e punësuar; 

6. të lehtësojnë sa të jetë e mundur ribashkimin e familjes së një punëtori të huaj, i 
cili është lejuar të vendoset në territor; 

7. të sigurojnë për këta punëtorë ligjërisht brenda territorit të tyre trajtim jo më pak të 
favorshëm se sa ai i shtetasve të vet për procedura ligjore lidhur me çështje të 
referuara në këtë nen; 

8. të sigurojë që këta punëtorë, të cilët banojnë ligjërisht brenda territoreve të tyre, të 
mos përzihen përveç se kur rrezikojnë sigurinë kombëtare ose kryejnë shkelje 
kundër interesit dhe moralit publik; 

9. të lejojnë, brenda kufijve ligjorë, transferimin e pjesëve të tilla të fitimeve dhe 
kursimeve të këtyre punëtorëve siç mund të dëshirojnë ata; 

10. të zgjerojnë mbrojtjen dhe asistencën e parashikuar në këtë nen për migruesit e 
vetëpunësuar për aq sa këto masa janë të zbatueshme; 

11. të nxisin dhe lehtësojnë mësimin e gjuhës kombëtare të shtetit pritës ose, nëse ka 
disa, të njërës nga ato gjuhë, punëtorëve migrues dhe pjesëtarëve të familjeve të 
tyre; 

12. të nxisin dhe të lehtësojnë, sa të jetë praktike, mësimin e gjuhës amtare të 
punëtorëve migrantë për fëmijët e punëtorit migrant; 

 
Neni 20 

E drejta e mundësive të barabarta dhe trajtimit të barabartë në çështjet 
e punësimit dhe punës pa diskriminim për shkak të seksit 

 
Me synimin për të siguruar ushtrimin efektiv të së drejtës për mundësi të barabarta dhe 
trajtim të barabartë në çështjet e punësimit dhe punës pa diskriminim për shkak të 
seksit, Palët angazhohen të njohin atë të drejtë dhe të marrin masa të përshtatëshme për 
të siguruar ose nxitur zbatimin e saj në fushat e mëposhtëme: 

(a) akses në punësim, mbrojtje kundër pushimit nga puna dhe ri-integrimit në 
punë;  

(b) orientim profesional, trajnim, ritrajnim dhe rehabilitim; 
(c) kushtet e punësimit dhe kushtet e punës, duke përfshirë pagën; 
(d) zhvillimi i karrierës, duke përfshirë ngritjen në përgjegjësi.  

 
Neni 21 

E drejta për informim dhe këshillim 
 
Me synimin për të siguruar ushtrimin efektiv të të drejtave të punëtorëve për t’u 
informuar dhe këshilluar brenda ndërmarrjes, Palët angazhohen të marrin dhe 
inkurajojnë masa që mundësojnë punëtorët ose përfaqësuesit e tyre, në përputhje me 
legjislacionin dhe praktikën kombëtare: 

(a) të informohen rregullisht ose në kohë të përshtatshme dhe në një mënyrë 
gjithëpërfshirëse rreth situatës ekonomike dhe financiare të ndërmarrjes që i 
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punëson, duke kuptuar që dhënia e disa informacioneve, të cilat mund të 
paragjykojnë ndërmarrjen, mund të refuzohet ose t’i nënshtrohet 
konfidencialitetit;  

(b) dhe të këshillohen në kohë për vendime të propozuara të cilat mund të 
ndikojnë në mënyrë të konsiderueshme në interesat e punëtorëve, veçanërisht 
për ato vendime që mund të kenë një ndikim të rëndësishëm për situatën e 
punësimit në ndërmarrje. 

 
Neni 22 

E drejta për të marrë pjesë në përcaktimin dhe përmirësimin e kushteve 
të punës dhe të mjedisit të punës 

 
Me synimin për të siguruar ushtrimin efektiv të së drejtës së punëtorëve për të marrë 
pjesë në përcaktimin dhe përmirësimin e kushteve të punës dhe mjedisit të punës në 
ndërmarrje, Palët angazhohen të marrin dhe inkurajojnë masa që mundësojnë punëtorët 
ose përfaqësuesit e tyre, në përputhje me legjislacionin dhe praktikën kombëtare, të 
kontribuojnë: 

(a) në përcaktimin dhe përmirësimin e kushteve të punës, organizimin e punës 
dhe mjedisin e punës; 

(b) në mbrojtjen e shëndetit dhe të sigurisë brenda ndërmarrjes; 
(c) në organizimin e shërbimeve sociale dhe social-kulturore dhe lehtësive 

brenda ndërmarrjes;  
(d) mbikëqyrjen e respektimit të rregulloreve mbi këto çështje. 

 
Neni 23 

E drejta e personave të moshuar për mbrojtje sociale 
 
Me synimin për të siguruar ushtrimin efektiv të së drejtave të personave të moshuar për 
mbrojtje sociale, Palët angazhohen të marrin dhe inkurajojnë, direkt ose në bashkëpunim 
me organizata publike ose private, masa të përshtatshme që synojnë veçanërisht: 
 të mundësojnë personat e moshuar që të mbeten anëtarë të plotë të shoqërisë për sa 

më gjatë që të jetë e mundur, nëpërmjet: 
(a) burimeve të përshtatshme që mundësojnë ata të bëjnë një jetë të përshtatshme 

dhe të luajnë një rol aktiv në jetën publike, sociale dhe kulturore; 
(b) ofrimit të informacionit për shërbimet dhe lehtësitë në dispozicion për 

personat e moshuar dhe mundësitë e tyre për t’i përdorur ato; 
 të mundësojnë personat e moshuar të zgjedhin lirisht mënyrën e tyre të jetesës dhe 

të bëjnë një jetë të pavarur në mjedisin e tyre familjar për sa kohë që ata e 
dëshirojnë dhe kanë mundësi ta bëjnë, nëpërmjet: 
(a) ofrimit të strehimit të përshtatshëm për nevojat e tyre dhe gjendjen e tyre të 

shëndetit ose mbështetjes së përshtatshme për përshtatjen e vendbanimit të 
tyre; 

(b) kujdesit shëndetësor dhe shërbimet e nevojshme për gjendjen e tyre; 
 garantimit të personave të moshuar që jetojnë në institucione mbështetje të 

përshtatshme, duke respektuar privatësinë e tyre dhe pjesëmarrjen në vendime 
lidhur me kushtet e jetesës në institucion.  
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Neni 24 
E drejta për mbrojtje në rastet e përfundimit të punësimit 

 
Me synimin për të siguruar ushtrimin efektiv të së drejtës së punëtorëve për mbrojtje në 
rastin e përfundimit të punësimit, Palët angazhohen të njohin: 

(a) të drejtën e të gjithë punëtorëve që të mos u përfundohet punësimi pa arsye të 
vlefshme për atë përfundim të lidhura me aftësinë ose sjelljen e tyre ose 
bazuar në kërkesat operacionale të ndërmarrjes, organizmit ose shërbimit; 

(b) të drejtën e punëtorëve punësimi i të cilëve përfundohet pa arsye të vlefshme 
për kompensim të përshtatshëm ose lehtësim tjetër të përshtatshëm. 

Për këtë qëllim Palët angazhohen të sigurojnë që, një punëtor i cili konsideron që 
punësimi i tij është përfunduar pa një arsye të vlefshme, do të ketë të drejtën të apelojë 
në një organ të pavarur. 
 

Neni 25 
E drejta e punëtorëve për mbrojtjen e pretendimeve të tyre 

në rastin e falimentimit të pronarit të tyre 
 
Me synimin për të siguruar ushtrimin efektiv të të drejtave të punëtorëve për mbrojtjen 
e pretendimeve të tyre në rastin e falimentimit të punëdhënësit të tyre, Palët 
angazhohen të ofrojnë që, pretendimet e punëtorëve që lindin nga kontrata punësimi 
ose marrëdhënie punësimi, të garantohen nga një institucion garantimi ose nga ndonjë 
formë tjetër efektive mbrojtjeje. 
 

Neni 26 
E drejta e dinjitetit në punë 

 
Me synimin për të siguruar ushtrimin efektiv të së drejtës së punëtorëve për mbrojtjen e 
dinjitetit të tyre në punë, Palët angazhohen, në konsultim me organizatat e punëtorëve 
dhe të punëdhënësve: 
1. të nxisin sensibilizimin ndaj, informimin për, dhe parandalimin e ngacmimit 

seksual në vendin e punës ose në lidhje me punën dhe të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për të mbrojtur punëtorët nga një sjellje e tillë; 

2. të nxisin sensibilizimin ndaj, informimin për, dhe parandalimin e veprimeve të 
dënueshme ose dukshëm negative e ofensive të drejtuara në mënyrë të përsëritur 
kundër punëtorëve në vendin e punës për arsye individuale ose në lidhje me punën 
dhe të marrin të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur punëtorët nga një sjellje 
e tillë. 

 
Neni 27 

E drejta e punëtorëve me përgjegjësi familjare për mundësi të barabarta 
dhe trajtim të barabartë 

 
Me synimin për të siguruar ushtrimin efektiv të së drejtës për barazi të mundësive dhe 
trajtimit të punëtorëve burra dhe gra me përgjegjësi familjare dhe ndërmjet këtyre 
punëtorëve dhe punëtorëve të tjerë, Palët angazhohen: 
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1. të marrin masa të përshtatshme:  
(a) të mundësojnë punëtorët me përgjegjësi familjare të hyjnë dhe të mbeten në 

punësim, si edhe të rihyjnë në punësim pas një mungese për shkak të atyre 
përgjegjësive, duke përfshirë masat në fushën e orientimit dhe trajnimit 
profesional; 

(b) të marrin parasysh nevojat e tyre lidhur me kushtet e punësimit dhe sigurimit 
shoqëror; 

(c) të zhvillojnë dhe nxisin shërbime, publike ose private, në veçanti shërbime 
për përkujdesjen e fëmijëve gjatë ditës dhe rregullime të tjera përkujdesjen e 
fëmijëve; 

2. të ofrojnë një mundësi për njërin nga prindërit të marrë, gjatë një periudhe pas 
lejes së shtatzënisë, leje prindërore për t’u kujdesur për fëmijën, kohëzgjatja dhe 
kushtet e së cilës duhet të përcaktohen nga legjislacioni kombëtar, rregullimet 
kolektive ose praktika; 

3. të sigurojnë që përgjegjësitë familjare nuk do të përbëjnë, si të tilla, një arsye të 
vlefshme për përfundim të punësimit. 

 
Neni 28 

E drejta e përfaqësuesve të punëtorëve për mbrojtje në ndërmarrje 
dhe lehtësitë që do t’u akordohen atyre 

 
Me synimin për të siguruar ushtrimin efektiv të së drejtës së përfaqësuesve të 
punëtorëve që të kryejnë funksionet e tyre, Palët angazhohen të sigurojnë që në 
ndërmarrje: 

(a) ata gëzojnë mbrojtje efektive ndaj veprimeve paragjykuese ndaj tyre, duke 
përfshirë pushimin nga puna, të bazuar mbi statusin e tyre ose veprimtaritë si 
përfaqësues të punëtorëve brenda ndërmarrjes; 

(b) atyre t’u vihen në dispozicion lehtësi, siç mund të jenë të përshtateshe, në 
mënyrë që të kryejnë funksionet e tyre në mënyrë të shpejtë dhe efektive, 
duke marrë në konsideratë sistemin e marrëdhënieve industriale të vendit dhe 
nevojat, përmasat dhe mundësitë e ndërmarrjes në fjalë. 

 
Neni 29 

E drejta për informacion dhe këshillim në procedurat e shkurtimeve kolektive 
 
Me synimin për të siguruar një ushtrim efektiv të së drejtës së punëtorëve që të 
informohen dhe këshillohen në situata të shkurtimeve kolektive, Palët angazhohen të 
sigurojnë që punëdhënësit do të informojnë dhe këshillohen me përfaqësuesit e 
punëtorëve, në afat kohe të dobishëm para këtyre shkurtimeve kolektive, për mënyrat 
dhe mjetet për të evituar shkurtime kolektive ose kufizimin e ndodhjes së tyre dhe 
zbutjes së pasojave të tyre, për shembull duke ju drejtuar masave sociale shoqëruese që 
synojnë veçanërisht të ndihmojnë për rivendosjen ose ritrainimin e punëtorëve në fjalë. 
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Neni 30 
E drejta e mbrojtjes nga varfëria dhe përjashtimi shoqëror 

 
Me synimin për të siguruar ushtrimin efektiv të së drejtës së mbrojtjes nga varfëria dhe 
përjashtimi shoqëror, Palët angazhohen: 

(a) të marrin masa brenda kuadrit të një përqasjeje të përgjithshme dhe të 
koordinuar për të nxitur aksesin efektiv të personave që jetojnë ose rrezikojnë 
të jetojnë në një situatë të përjashtimit shoqëror ose varfëri, si edhe të 
familjeve të tyre, veçanërisht në punësim, strehim, trajnim, arsimim, kulturë 
dhe asistencë sociale dhe mjekësore; 

(b) të rishikojnë këto masa me synim që t’i përshtatin ato në se është e 
nevojshme. 

 
Neni 31 

E drejta për strehim 
 
Me synimin për të siguruar ushtrimin efektiv të së drejtës për strehim, Palët 
angazhohen të marrin masa që synojnë: 
1. të nxisin aksesin në strehim të një standardi të mjaftueshëm; 
2. të parandalojnë dhe ulin numrin e të pastrehëve me synim të eliminimit të tij 

gradual; 
3. të bëjnë çmimin e strehimit të arritshëm nga ata pa burime të mjaftueshme. 
 
 

Pjesa III 
 

Neni A 
Angazhime 

 
1. Duke ju nënshtruar dispozitave të Nenit B më poshtë, secila nga Palët angazhohet: 

(a) ta konsiderojë Pjesën I të kësaj Karte si një deklaratë të qëllimeve, të cilat ajo 
do të ndjekë me të gjitha mjetet e përshtatshme, siç është deklaruar në 
paragrafin hyrës të saj; 

(b) ta konsiderojë veten të detyruar nga të paktën gjashtë prej neneve të 
mëposhtme të Pjesës II të kësaj Karte: Nenet 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 dhe 20; 

(c) ta konsiderojë veten të detyruar nga një numër shtesë nenesh ose paragrafësh 
me numër të Pjesës II të Kartës që mund t’i zgjedhë, me kusht që numri i 
përgjithshëm i neneve ose paragrafëve me numër nga të cilat do të detyrohet 
të mos jetë më i vogël se gjashtëmbëdhjetë nene ose gjashtëdhjetë e tre 
paragrafë me numër. 

2. Nenet ose paragrafët e zgjedhura në përputhje me nenparagrafët b dhe c të 
paragrafit 1 të këtij neni i njoftohen Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të 
Evropës në kohën kur depozitohet instrumenti i ratifikimit, pranimit ose miratimit. 

3. Çdo Palë mundet, në një datë të mëvonshme, të deklarojë, me njoftim të adresuar 
Sekretarit të Përgjithshëm, që ajo konsideron veten të detyruar nga cilatdo nene 
ose paragrafë të numëruara të Pjesës II të Kartës, të cilat ajo nuk i kishte pranuar 
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tashmë sipas kushteve të paragrafit 1 të këtij neni. Këto angazhime do të 
konsiderohen më tej të jenë pjesë përbërëse e ratifikimit, pranimit ose miratimit 
dhe do të kenë të njëjtin efekt që nga dita e parë e muajit që vijon pas kalimit të 
një periudhe prej një muaji pas datës së njoftimit.  

4. Çdo Palë do të mbajë një sistem të inspektimit të punës të përshtatshëm me 
kushtet kombëtare. 

 
Neni B 

Lidhjet me Kartën Sociale Evropiane dhe Protokollin Shtesë të 1998-es 
 
1. Asnjë Palë e Kartës Sociale Evropiane ose Palë në Protokollin Shtesë të 5 Majit 

1988 nuk mund të ratifikojë, pranojë ose miratojë këtë Kartë pa e konsideruar 
veten të detyruar nga të paktën dispozitat që i korrespondojnë dispozitave të 
Kartës Sociale Evropiane dhe, ku është e përshtatshme, të Protokollit Shtesë, nga 
të cilat ka qenë e detyruar. 

2. Pranimi i detyrimeve të çdo dispozite të kësaj Karte do të rezultojë, nga data e 
hyrjes në fuqi e atyre detyrimeve për Palën në fjalë, në pushimin e qenies në fuqi 
për Palën në fjalë të dispozitave korresponduese të Kartës Sociale Evropiane dhe, 
ku të jetë e përshtatshme, te Protokollit të saj Shtesë të 1998-ës, në rastin kur ajo 
Palë ka qenë e detyruar nga i pari ose të dy këto instrumente. 

 
 

Pjesa IV 
 

Neni C 
Mbikëqyrja e zbatimit të angazhimeve që përmbahen në këtë Kartë 

 
Zbatimi i detyrimeve ligjore që përmbahen në këtë Kartë do t’i nënshtrohet të njëjtës 
mbikëqyrje si Karta Sociale Evropiane.  
 
Sistemi i mbikëqyrjes është paraqitur në Pjesën IV të Kartës, e cila është 
përfshirë më poshtë; sikurse është amenduar nga Protokolli i Torinos i vitit 1999. 
 
 

Pjesa IV 
 

Neni 21 
Raport për dispozitat që janë pranuar 

 
Palët Kontraktuese do t’i dërgojnë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës, në 
formën që do të përcaktohet nga Komiteti i Ministrave, raporte dyvjeçare mbi zbatimin 
e dispozitave të Kreut II të Kartës që ata kanë pranuar. 
 



Lista II - Lista e instrumenteve shtesë ndërkombëtare evropiane lidhur me të drejtat e njeriut 

 294 

Neni 22 
Raport për dispozitat që nuk janë pranuar 

 
Palët Kontraktuese do t’i dërgojnë Sekretarit të Përgjithshëm, në intervale të 
përshtatshme kohe dhe me kërkesën e Komitetit të Ministrave, raporte për dispozitat e 
Kreut II të Kartës, të cilat nuk janë punuar prej tyre as në kohën e ratifikimit ose të 
miratimit, as edhe pas një njoftimi të mëvonshëm. 
Komiteti i Ministrave do të përcaktojë, në intervale të rregullta, se për cilat dispozita do 
të kërkohen raporte dhe cilat do të jenë kërkesat për to. 
 

Neni 23 
Komunikimi i kopjeve të raporteve dhe komenteve 

 
1. Çdo Palë Kontraktuese, kur i dërgon Sekretarit të Përgjithshëm një raport sipas 

Neneve 21 dhe 22, do t'i dërgojë një kopje të atij raporti organizatave të saj 
kombëtare të tilla që janë anëtarë të organizatave ndërkombëtare të punëdhënësve 
dhe sindikatave të ftuara, sipas Nenit 27, paragrafit 2, që të përfaqësohen në 
takime të Komitetit Qeveritar. 
Ato organizata do t’i dërgojnë Sekretarit të Përgjithshëm çfarëdo komentesh mbi 
raportet e Palëve Kontraktuese. Sekretari i Përgjithshëm do t’i dërgojë një kopje të 
atyre komenteve Palëve Kontraktuese në fjalë, të cilat mund të dëshirojnë të 
përgjigjen. 

2. Sekretari i Përgjithshëm do t'i dërgojë një kopje të raporteve të Palëve 
Kontraktuese organizatave joqeveritare ndërkombëtare të cilat kanë status 
konsultativ me Këshillin e Evropës dhe kanë kompetencë të veçantë në çështjet e 
qeverisura nga kjo Kartë. 

3. Raportet dhe komentet e referuara në Nenet 21 dhe 22 dhe në këtë nen do t’i vihen 
në dispozicion publikun kundrejt kërkesës. 

 
Neni 24 

Shqyrtimi i raporteve 
 
1. Raportet e dërguara Sekretarit të Përgjithshëm në përputhje me Nenet 21 dhe 22 

do të shqyrtohen nga një Komitet Ekspertësh të Pavarur të krijuar në bazë të Nenit 
25. Komiteti do të ketë përpara gjithashtu çfarëdo komentesh të paraqitura 
Sekretarit të Përgjithshëm në përputhje me paragrafin 1 të Nenit 23. Në përfundim 
të shqyrtimit të tij, Komiteti i Ekspertëve të Pavarur do të hartojë një raport që 
përmban konkluzionet e tij. 

2. Lidhur me raportet e referuara në Nenin 21, Komiteti i Ekspertëve të Pavarur do të 
vlerësojë nga një pikëpamje juridike përputhshmërinë e legjislacionit dhe 
praktikës kombëtare me detyrimet që rrjedhin nga Karta për Palët Kontraktuese në 
fjalë. 

3. Komiteti i Ekspertëve të Pavarur mund t'i bëjë kërkesa për informacion shtesë dhe 
sqarim drejtpërdrejt Palëve Kontraktuese. Lidhur me këtë Komiteti i Ekspertëve të 
Pavarur1 gjithashtu, në se është e nevojshme, të bëjë mbledhje me përfaqësuesit e 
një Pale Kontraktuese, me iniciativën e tij ose me kërkesën e Palës Kontraktuese 
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në fjalë. Organizatat e referuara në paragrafin 1 të Nenit 23 do të mbahen të 
informuara. 

4. Konkluzionet e Komitetit të Ekspertëve të Pavarur1 do të bëhen publike dhe do t'i 
komunikohen nga Sekretari i Përgjithshëm Komitetit Qeveritar, Asamblesë 
Parlamentare dhe organizatave që janë përmendur në paragrafin 1 të Nenit 23 dhe 
paragrafin 2 të Nenit 27.  

 
Neni 25 

Komiteti i Ekspertëve të Pavarur 
[Komiteti Evropian për të Drejtat Sociale] 

 
1. Komiteti i Ekspertëve të Pavarur1 do të përbëhet nga të paktën nëntë2 anëtarë të 

zgjedhur nga Asambleja Parlamentare me një shumicë votash të dhëna për një listë 
ekspertësh me standardin më të lartë të ndershmërisë dhe me kompetenca të 
mirënjohura në çështjet sociale kombëtare e ndërkombëtare, të emëruar nga Palët 
Kontraktuese. Numri i saktë i anëtarëve do të përcaktohet nga Komiteti i 
Ministrave. 

2. Anëtarët e komitetit do të zgjidhen për një periudhë prej gjashtë vjetësh. Ata mund 
të rizgjidhen një herë. 

3. Një anëtar i Komitetit të Ekspertëve të Pavarur i zgjedhur për të zëvendësuar një 
anëtar, afati i të cilit nuk ka mbaruar, do të qëndrojë në post për pjesën që mbetet 
nga afati i paraardhësit të tij. 

4. Anëtarët e komitetit do të kryejnë funksionin me titull individual. Gjatë gjithë 
kohës së afatit të tyre, ata nuk mund të kryejnë asnjë funksion në mospërputhje me 
kërkesat për pavarësi, paanësi dhe të qenit në dispozicion që kërkohen nga 
funksioni i tyre. 

 
Neni 26 

Pjesëmarrja në Organizatën Ndërkombëtare të Punës 
 
Organizata Ndërkombëtare e Punës do të ftohet të emërojë një përfaqësues për të marrë 
pjesë me status konsultativ në diskutimet e Komitetit të Ekspertëve. 
 

Neni 27 
Komiteti Qeveritar 

 
1. Raportet e Palëve Kontraktuese, komentet dhe informacionet e komunikuara në 

përputhje me paragrafët 1 të Nenit 23 dhe 3 të Nenit 24, dhe raportet e Komitetit të 
Ekspertëve të Pavarur1 do t'i paraqiten një Komiteti Qeveritar. 

2. Komiteti do të përbëhet nga një përfaqësues prej secilës Palë Kontraktuese. Ai do 
të ftojë jo më shumë se dy organizata ndërkombëtare të punëdhënësve dhe jo më 
shumë se dy organizata sindikale ndërkombëtare që të dërgojnë vëzhgues me 
aftësi konsultative në mbledhjet e tij. Për më tepër, ai mund të konsultohet me 
përfaqësuesit e organizatave joqeveritare ndërkombëtare të cilat kanë një status 
konsultativ në Këshillin e Evropës dhe kanë kompetenca të veçanta në çështjet që 
qeverisen nga kjo Kartë. 
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3. Komiteti Qeveritar do të përgatisë vendimet e Komitetit të Ministrave. Në veçanti, 
në dritën e raporteve të Komitetit të Ekspertëve të Pavarur1 dhe të Palëve 
Kontraktuese, ai do të zgjedhë, duke dhënë arsye për zgjedhjen e tij, në bazë të 
konsideratave të politikave sociale, ekonomike dhe të tjera për situatat të cilat, 
sipas opinionit të tij, do të jenë tema e rekomandimeve për secilën Palë 
Kontraktuese në fjalë, në përputhje me Nenin 28 të Kartës. Ai do t'i paraqesë 
Komitetit të Ministrave një raport i cili do të bëhet publik. 

4. Në bazë të gjetjeve të tij për zbatimin në përgjithësi të Kartës Sociale në 
përgjithësi, Komiteti Qeveritar mund t’i paraqesë propozime Komitetit të 
Ministrave që synojnë në kryerjen e studimeve për çështje sociale dhe për nenet e 
Kartës të cilat mundet të aktualizohen  

 
Neni 28 

Komiteti i Ministrave 
 
1. Komiteti i Ministrave do të miratojë, me një shumicë prej dy të tretash të 

votuesve, me të drejtën e votimit të kufizuar në Palët Kontraktuese, në bazë të 
raportit të Komitetit Qeveritar, një rezolutë që mbulon gjithë ciklin e mbikëqyrjes 
dhe që të përmbajë rekomandime individuale për Palët Kontraktuese në fjalë. 

2. Duke mbajtur parasysh propozimet e bëra nga Komiteti Qeveritar sipas paragrafit 
4 të Nenit 27, Komiteti i Ministrave do të marrë vendime siç e sheh të arsyeshme. 

 
Neni 29 

Asambleja Parlamentare 
 
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës do t'i transmetojë Asamblesë 
Parlamentare, me synimin e mbajtjes së debateve plenare periodike, raportet e 
Komitetit të Ekspertëve të Pavarur1 dhe të Komitetit Qeveritar, si edhe rezolutat e 
Komitetit të Ministrave." 
 

Neni D 
Ankesat kolektive 

 
1. Dispozitat e Protokollit Shtesë të Kartës Sociale Evropiane, që parashikojnë një 

sistem ankesash kolektive, do të zbatohen për angazhimet e marra në këtë Kartë 
për shtetet të cilat kanë ratifikuar Protokollin e përmendur. 

2. Çdo shtet i cili nuk është i detyruar nga Protokolli Shtesë i Kartës Sociale 
Evropiane që parashikon një sistem të ankesave kolektive mundet, që kur të 
depozitojë instrumentin e tij të ratifikimit, pranimit ose miratimit të kësaj Kartë 
ose në një kohe të mëvonshme, të deklarojë me njoftim të adresuar Sekretarit të 
Përgjithshëm të Këshillit të Evropës, që ai pranon mbikëqyrjen e detyrimeve të tij 
sipas kësaj Kartë duke ndjekur procedurën e parashikuar në Protokollin në fjalë.  
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Procedura e ankesave kolektive është paraqitur në Protokollin Shtesë të Kartës të 
vitit 1995, teksti i të cilit është përfshirë më poshtë: 
 

Neni 1 
 
Palët Kontraktuese të këtij Protokolli njohin të drejtën e organizatave të mëposhtme për 
të paraqitur ankesa që pretendojnë zbatimin e pakënaqshëm të Kartës: 

(a) organizata ndërkombëtare të punëdhënësve dhe sindikata të referuara në 
paragrafin 2 të Nenit 27 të Kartës; 

(b) organizata të tjera joqeveritare ndërkombëtare të cilat kanë një status 
konsultativ me Këshillin e Evropës dhe janë vendosura në një listë të krijuar 
për këtë qëllim nga Komiteti Qeveritar; 

(c) organizata kombëtare përfaqësuese të punëdhënësve dhe sindikata brenda 
juridiksionit të Palës kontraktuese kundër së cilës ata kanë bërë një ankesë. 

 
Neni 2 

 
1. Çdo shtet Kontraktues mundet gjithashtu, kur ai shpreh miratimin e tij të detyrohet 

nga ky Protokoll, në përputhje me dispozitat e Nenit 13, ose në çdo moment më 
pas, të deklarojë që ai njeh të drejtën e çdo organizate tjetër joqeveritare 
kombëtare përfaqësuese brenda juridiksionit të tij që ka kompetenca të veçanta në 
çështjet e qeverisura nga Karta, që të bëjë ankesë kundër tij. 

2. Këto deklarata mund të bëhen për një periudhe specifike. 
3. Deklaratat do të depozitohen te Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës, i 

cili do t'i transmetojë kopje të tyre Palëve Kontraktuese dhe do t'i botojë ato. 
 

Neni 3 
 
Organizatat joqeveritare ndërkombëtare dhe organizatat joqeveritare kombëtare të 
referuara respektivisht në Nenin 1.b dhe Nenin 2 mund të paraqesin ankesa në 
përputhje me procedurën e përshkruar nga dispozitat e lartpërmendura vetëm në lidhje 
me ato çështje për të cilat ato janë njohur të kenë kompetencë të veçantë. 
 

Neni 4 
 
Ankesa do të depozitohet me shkrim, do të lidhet me një dispozitë të Kartës të pranuar 
nga Pala Kontraktuese në fjalë dhe do të tregojë se në çfarë drejtimi kjo e fundit nuk ka 
siguruar zbatimin e kënaqshëm të kësaj dispozite. 
 

Neni 5 
 
Çdo ankesë do t'i adresohet Sekretarit të Përgjithshëm i cili do të konfirmojë marrjen e 
saj, do ta njoftojë Palën Kontraktuese në fjalë dhe do t’ia transmetojë atë menjëherë 
Komitetit të Pavarur të Ekspertëve. 
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Neni 6 
 
Komiteti i Ekspertëve të Pavarur mund t'i kërkojë Palës Kontraktuese në fjalë dhe 
organizatës që depozitoi ankesën që të paraqesin informacion dhe vërejtje me shkrim 
për pranueshmerinë e ankesës brenda afatit që ai do të rekomandojë. 
 

Neni 7 
 
1. Nëse vendos që ankesa është pranueshme, Komiteti i Ekspertëve të Pavarur do të 

njoftojë Palët Kontraktuese të Kartës nëpërmjet Sekretarit të Përgjithshëm. Ai do 
t'i kërkojë Palës Kontraktuese në fjalë dhe organizatës që depozitoi ankesën që të 
paraqesë, brenda afatit që ai do të rekomandojë, të gjitha shpjegimet ose 
informacionet me shkrim, dhe Palët Kontraktuese të tjera në këtë Protokoll, 
komentet që ato dëshirojnë të paraqesin, brenda të njëjtit afat kohor. 

2. Nëse ankesa është depozituar nga një organizatë kombëtare e punëdhënësve ose 
sindikatë kombëtare ose nga ndonjë organizatë tjetër kombëtare ose 
ndërkombëtare joqeveritare, Komiteti i Ekspertëve të Pavarur do të njoftojë 
organizatat ndërkombëtare të punëdhënësve ose të sindikatave të referuara në 
paragrafin 2 të Nenit 27 të Kartës, nëpërmjet Sekretarit të Përgjithshëm, dhe do t'i 
ftojë ata të paraqesin vërejtje brenda afatit që ai do të rekomandojë. 

3. Në bazë të shpjegimeve, informacionit ose vërejtjeve të paraqitura nën paragrafët 
1 dhe 2 më lart, Pala Kontraktuese në fjalë dhe organizata që depoziton ankesën 
mund të paraqesin çfarëdo informacioni ose vërejtjeje shtesë me shkrim brenda 
afatit që do të rekomandojë Komiteti i Ekspertëve të Pavarur. 

4. Gjatë shqyrtimit të ankesës, Komiteti i Ekspertëve të Pavarur mund të organizojë 
një dëgjim me përfaqësues të palëve.  

 
Neni 8 

 
1. Komiteti i Ekspertëve të Pavarur do të hartojë një raport në të cilin ai do të 

përshkruajë hapat e ndërmarra prej tij për shqyrtimin e ankesës dhe të paraqesë 
konkluzionet nëse Pala Kontraktuese në fjalë ka siguruar zbatimin e kënaqshëm të 
dispozitës së Kartës, që referohet në ankesë. 

2. Raporti do t'i transmetohet Komitetit të Ministrave. Ai do t'i transmetohet 
gjithashtu organizatës që depozitoi ankesën dhe Palës Kontraktuese të Kartës, e 
cila nuk do të ketë lirinë ta botojë atë. 
Ai do t'i transmetohet Asamblesë Parlamentare dhe do të bëhet publik në të njëjtën 
kohë me rezolutën e referuar në Nenin 9 ose jo më vonë se katër muaj pasi ai i 
është transmetuar Komitetit të Ministrave. 

 
Neni 9 

 
1. Në bazë të raportit të Komitetit të Ekspertëve të Pavarur, Komiteti i Ministrave do 

të miratojë një rezolutë me shumicën e votuesve. Nëse Komiteti i Ekspertëve të 
Pavarur konstaton që Karta nuk është zbatuar në mënyrë të kënaqshme, Komiteti i 
Ministrave do të miratojë, me shumicë dy të tretash të votuesve, një rekomandim 
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që i adresohet Palës Kontraktuese në fjalë. Në të dy rastet, e drejta për të votuar do 
të kufizohet në Palët Kontraktuese të Kartës. 

2. Me kërkesën e Palës Kontraktuese në fjalë, Komiteti i Ministrave mund të 
vendosë, me shumicë dy të tretash të Palëve Kontraktuese të Kartës, të këshillohet 
me Komitetin Qeveritar, aty ku raporti i Komitetit të Ekspertëve të Pavarur ngre 
çështje të reja. 

 
Neni 10 

 
Pala Kontraktuese në fjalë do të japë informacion mbi masat që ka marrë për të vënë në 
fuqi rekomandimin e Komitetit të Ministrave, në raportin e ardhshëm që ajo i paraqet 
Sekretarit të Përgjithshëm sipas Nenit 21 të Kartës. 
 

Neni 11 
 
Nenet 1 deri 10 të këtij Protokolli do të zbatohen edhe për nenet e Pjesës II të 
Protokollit të parë Shtesë të Kartës në lidhje me Shtetet Palë në atë Protokoll, në masën 
që këto nene janë pranuar. 
 

Neni 12 
 
Shtetet Palë në këtë Protokoll konsiderojnë që paragrafi i parë i shtojcës së Kartës, 
lidhur me Pjesën III, lexohet si vijon: 
“Kuptohet që Karta përmban detyrime juridike të karakterit ndërkombëtar, zbatimi i të 
cilave i nënshtrohet vetëm mbikëqyrjes së parashikuar në Pjesën IV të saj dhe në 
dispozitat e këtij Protokolli.” 
 
 

Pjesa V 
 

Neni E 
Mosdiskriminimi 

 
Gëzimi i të drejtave të parashikuara në këtë Kartë do të sigurohet pa diskriminim të 
çfarëdo shkaku të tillë si race, ngjyre, seksi, gjuhe, besimi fetar, mendimi politik ose 
tjetër, prejardhje kombëtare ose origjinë shoqërore, shëndeti, shoqërizimi me një 
minoritet kombëtar, lindjeje ose statusi tjetër. 
 

Neni F 
Derogimi në kohë lufte ose emergjence publike 

 
1. Në kohë lufte ose emergjence tjetër publike që kërcënon jetën e kombit, çdo Palë 

mund të marrë masa derogimi nga detyrimet sipas kësaj Kartë në masën që 
kërkohet rigorozisht nga nevojat e situatës, me kusht që këto masa të mos jenë në 
mospërputhje me detyrimet e tjera të saj sipas së drejtës ndërkombëtare. 

2. Çdo Palë që ka shfrytëzuar këtë të drejtë derogimi do të informojë plotësisht 
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Sekretarin e Përgjithshëm, brenda një afati kohe të arsyeshëm, për masat e marra 
dhe për arsyet e tyre. Ajo gjithashtu do të informojë Sekretarin e Përgjithshëm kur 
këto masa kanë pushuar së funksionuari dhe kur dispozitat e Kartës, të cilat ajo ka 
pranuar, janë duke u zbatuar përsëri plotësisht. 

 
Neni G 

Kufizime 
 
1. Të drejtat dhe parimet e parashikuara në Pjesën I, kur realizohen në mënyrë 

efektive, dhe ushtrimi i tyre efektiv siç parashikohet në Pjesën II, nuk do t’u 
nënshtrohen asnjë kufizimi që nuk specifikohet në ato Pjesë, përveçse atyre të 
parashikuara me ligj dhe që janë të nevojshme në një shoqëri demokratike për 
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të tjerëve ose për mbrojtjen e interesave 
publike, të sigurimit kombëtar, shëndetit ose moralit publik. 

2. Kufizimet e lejuara sipas kësaj Karte për të drejtat dhe detyrimet e parashikuara 
këtu nuk do të zbatohen për asnjë qëllim tjetër përveçse për atë për të cilin janë 
parashikuar. 

 
Neni H 

Marrëdhëniet ndërmjet Kartës dhe të drejtës kombëtare 
ose marrëveshjeve ndërkombëtare 

 
Dispozitat e kësaj Kartë nuk do të paragjykojnë dispozitat e së drejtës kombëtare ose të 
çfarëdo traktati dypalësh ose shumëpalësh, konvente ose marrëveshjeje që është tashmë 
në fuqi, ose mund të hyjë në fuqi, nën të cilën personave të mbrojtur do t’u jepej trajtim 
më i favorshëm. 
 

Neni I 
Zbatimi i angazhimeve të marra 

 
1. Pa paragjykim për metodat e zbatimit të parashikuara në këto nene, dispozitat 

përkatëse të neneve 1 deri 31 të Pjesës II të kësaj Kartë do të zbatohen nëpërmjet: 
(a) ligjeve dhe rregullave; 
(b) marrëveshjeve ndërmjet punëdhënësve ose organizatave të punëdhënësve dhe 

organizatave të punëtorëve; 
(c) një kombinimi të atyre dy metodave; 
(d) mjeteve të tjera të përshtatshme. 

2. Respektimi i angazhimeve që rrjedhin nga dispozitat e paragrafëve 1, 2, 3, 4, 5 dhe 
7 të Nenit 2, paragrafëve 4, 6 dhe 7 të Nenit 7, paragrafëve 1, 2, 3 dhe 5 të Nenit 
10 dhe Neneve 21 dhe 22 të Pjesës II të kësaj Kartë do të konsiderohet si efektiv 
nëse dispozitat zbatohen, në përputhje me paragrafin 1 të këtij neni, për shumicën 
dërmuese të punëtorëve në fjalë. 
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Neni J 
Ndryshime 

 
1. Çdo ndryshim i Pjesëve I dhe II të kësaj Kartë me qëllim që të zgjerohen të drejtat 

dhe garancitë e garantuara nga kjo Kartë si edhe çdo ndryshim i Pjesëve III dhe 
IV, propozuar nga një Palë ose nga Komiteti Qeveritar, do t’i komunikohet 
Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës dhe do t’u dërgohet nga Sekretari 
i Përgjithshëm Palëve të kësaj Karte. 

2. Çdo ndryshim i propozuar në përputhje me dispozitat e paragrafit paraardhës do të 
shqyrtohet nga Komiteti Qeveritar i cili do t’i paraqesë tekstin e miratuar prej tij 
Komitetit të Ministrave për miratim pas këshillimeve me Asamblenë 
Parlamentare. Pas miratimit të tij nga Komiteti i Ministrave, ky tekst do t’u 
dërgohet Palëve për pranim. 

3. Çdo ndryshim i Pjesëve I dhe II të kësaj Kartë do të hyjë në fuqi, për ato Palë që e 
kanë pranuar atë, në ditën e parë të muajit që vijon pas kalimit të një periudhe prej 
një muaji pas datës në të cilën tre Palë kanë informuar Sekretarin e Përgjithshëm 
se e kanë pranuar atë. 
Për çdo Palë që e pranon atë më pas, ndryshimi do të hyjë në fuqi në ditën e parë 
të muajit që vijon pas kalimit të një periudhe prej një muaji pas datës në të cilën 
ajo Palë ka informuar Sekretarin e Përgjithshëm për pranimin e saj. 

4. Çdo ndryshim në Pjesët III dhe IV të kësaj Kartë do të hyjë në fuqi në ditën e parë 
të muajit që vijon pas kalimit të një periudhe prej një muaji pas datës në të cilën të 
gjitha Palët kanë informuar Sekretarin e Përgjithshëm se e kanë pranuar atë. 

 
 

Pjesa VI  
 

Neni K 
Nënshkrimi, ratifikimi dhe hyrja në fuqi 

 
1. Kjo Kartë do të jetë e hapur për nënshkrim nga shtetet anëtare të Këshillit të 

Evropës. Ajo do t’i nënshtrohet ratifikimit, pranimit dhe miratimit. Instrumentet e 
ratifikimit, pranimit dhe miratimit do të depozitohen te Sekretari i Përgjithshëm i 
Këshillit të Evropës. 

2. Kjo Kartë do të hyjë në fuqi në ditën e parë të muajit që vijon pas kalimit të një 
periudhe prej një muaji pas datës në të cilën tre shtete anëtare të Këshillit të 
Evropës kanë shprehur konfirmimin e tyre për t’u detyruar nga kjo Kartë në 
përputhje me paragrafin paraardhës. 

3. Lidhur me çdo shtet anëtar që shpreh më vonë miratimin e tij për t’u detyruar nga 
kjo Kartë, ajo do të hyjë në fuqi në ditën e parë të muajit që vjen pas përfundimit 
të periudhës prej një muaji pas depozitimit të instrumentit të ratifikimit, pranimit 
ose miratimit. 
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Neni L 
Zbatimi territorial 

 
1. Kjo Kartë do të zbatohet në territorin metropolitan të çdo Pale. Çdo nënshkrues 

mundet që, në momentin e nënshkrimit ose të depozitimit të instrumentit të saj të 
ratifikimit, pranimit ose miratimit, të specifikojë, me deklaratë adresuar Sekretarit 
të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës, territorin që do të konsiderohet të jetë 
territori i tij metropolitan për këtë qëllim. 

2. Çdo nënshkrues mundet të deklarojë, në momentin e nënshkrimit ose të 
depozitimit të instrumentit të ratifikimit, pranimit ose miratimit, ose në një kohë 
më pas, me anë të një njoftimi adresuar Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të 
Evropës, që Karta do të shtrihet në të gjithë ose një pjesë të territorit ose 
territoreve të tij jometropolitanë, të specifikuara në deklaratën në fjalë, për 
marrëdhëniet ndërkombëtare të të cilave ai është përgjegjës ose për të cilat ai merr 
përgjegjësi ndërkombëtare. Ai do të specifikojë në deklaratë nenet ose paragrafët e 
Pjesës II të Kartës të cilat ai pranon si detyruese lidhur me territoret e përmendura 
në deklaratë. 

3. Karta do të shtrijë zbatimin e saj në territorin ose territoret e përmendura në 
deklaratën në fjalë nga dita e parë e muajit pas kalimit të një periudhe prej një 
muaji pas datës së marrjes së njoftimit të kësaj deklarate nga Sekretari i 
Përgjithshëm. 

4. Çdo Palë mund të deklarojë në një datë të mëvonshme me njoftim të adresuar 
Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës që, lidhur me një ose më shumë 
nga territoret e të cilëve Karta është zbatuar në përputhje me paragrafin 2 të këtij 
neni, ajo pranon si detyruese çfarëdo nenesh ose paragrafësh me numër të cilat ajo 
nuk i ka pranuar tashmë lidhur me atë territor ose territore. Këto angazhime të 
mëvonshme do të konsiderohen të jenë pjesë tërësore e deklaratës fillestare lidhur 
me territorin në fjalë, dhe do të këtë të njëjtin efekt që nga dita e parë e muajit që 
vijon kalimin e një periudhe prej një muaji pas datës së marrjes së këtij njoftimi 
nga Sekretari i Përgjithshëm. 

 
Neni M 

Denoncimi 
 
1. Çdo Palë mund të denoncojë këtë Kartë vetëm në fund të një periudhe prej pesë 

vjetësh nga data në të cilën Karta ka hyrë në fuqi për të, ose në fund të çfarëdo 
periudhe vijuese prej dy vjetësh, dhe në secilin rast pasi të ketë njoftuar gjashtë 
muaj më parë Sekretarin e Përgjithshëm të Këshillit të Evropës, i cili do të njoftojë 
për këtë Palët e tjera. 

2. Çdo Palë mundet të denoncojë, në përputhje me dispozitat e parashikuara në 
paragrafin paraardhës, çdo nen ose paragraf të Pjesës II të Kartës të pranuar prej tij 
me kusht që numri i neneve ose paragrafëve nga të cilat ajo Palë është e detyruar 
nuk do të jetë asnjëherë më i vogël se gjashtëmbëdhjetë për të parat dhe 
gjashtëdhjetë e tre për të dytat dhe ky numër nenesh ose paragrafësh do të 
vazhdojë të përfshijë nenet e zgjedhura nga Pala ndërmjet atyre të cilat janë cituar 
veçanërisht në nenin A, paragrafi 1, nënparagrafi b. 
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3. Çdo Palë mund të denoncojë këtë Kartë ose çdonjërin prej neneve ose paragrafëve 
të Pjesës II të Kartës sipas kushteve të specifikuara në paragrafin 1 të këtij neni 
lidhur me çdo territor për të cilin kjo Kartë është e zbatueshme, me anë të një 
deklaratë të bërë në përputhje me paragrafin 2 të Nenit L.  

 
Neni N 
Shtojcë 

 
Shtojca e kësaj Kartë do të jetë pjesë tërësore e saj. 
 

Neni O 
Njoftime 

 
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës do të njoftojë shtetet anëtare të Këshillit 
dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Zyrës Ndërkombëtare të Punës për: 

(a) çdo firmosje; 
(b) depozitimin e çdo instrumenti ratifikimi, pranimi ose miratimi; 
(c) çdo datë të hyrjes në fuqi të kësaj Karte në përputhje me nenin K; 
(d) çdo deklaratë të bërë në zbatim të Neneve A, paragrafët 2 dhe 3, D, paragrafët 

1 dhe 2, F, paragrafët 1, 2, 3 dhe 4; 
(e) çdo ndryshim në përputhje me Nenin J; 
(f) çdo denoncim në përputhje me Nenin M; 
(g) çdo akt tjetër, njoftimi ose komunikimi lidhur me këtë Kartë. 

 
Në dëshmi të kësaj, të nënshkruarit, duke qene rregullisht të autorizuar, kanë 
nënshkruar këtë Kartë të ndryshuar. 
Bërë në Strasburg, më 3 Maj 1996, në anglisht dhe frëngjisht, të dy tekstet janë 
autentikë, në një kopje të vetme e cila do të depozitohet në arkivat e Këshillit të 
Evropës. Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës do t’i transmetojë kopje të 
vërtetuara çdo shteti anëtar të Këshillit të Evropës dhe Drejtorit të Përgjithshëm të 
Zyrës Ndërkombëtare të Punës. 
 
 

Shtojcë e Kartës Sociale Evropiane të Ndryshuar 
 

Fushështrirja e Kartës Sociale Evropiane të Ndryshuar 
për sa u përket personave të mbrojtur 

 
1. Pa paragjykuar Nenin 12, paragrafi 4, dhe Nenin 13, paragrafi 4, personat e 

mbuluar nga Nenet 1 deri 17 dhe 20 deri 31 përfshijnë të huajt vetëm për sa ata 
janë shtetas të Palëve të tjera që banojnë ligjërisht ose punojnë rregullisht brenda 
territorit të Palës në fjalë, duke ju nënshtruar kuptimit që këto nene duhet të 
interpretohen në frymën e dispozitave të neneve 18 dhe 19. 
Ky interpretim nuk do të paragjykonte zgjerimin e lehtësive të ngjashme në 
persona të tjerë nga asnjë prej Palëve. 

2. Secila Palë do t’u garantojë refugjatëve siç janë përkufizuar në Konventën lidhur 
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me Statusin e Refugjatëve, nënshkruar në Gjenevë më 28 Korrik 1951 dhe në 
Protokollin e 31 Janarit 1967, dhe që qëndrojnë ligjërisht në territorin e saj, trajtim 
sa më të favorshëm të mundshëm, dhe në çdo rast jo më pak të favorshëm se sipas 
detyrimeve të pranuara nga Pala në konventën e përmendur dhe sipas çdo 
instrumenti tjetër ndërkombëtar ekzistues i zbatueshëm për ata refugjatë. 

3. Secila Palë do t’u japë personave të pashtet siç janë përkufizuar në Konventën mbi 
Statusin e Personave të Pashtet, të bërë në Nju Jork më 28 Shtator 1954 dhe që 
qëndrojnë ligjërisht në territorin e saj, trajtim sa më të favorshëm të mundshëm 
dhe në çdo rast jo më pak të favorshëm se sa sipas detyrimeve të pranuara nga 
Pala në atë instrument dhe sipas çdo instrumenti tjetër ndërkombëtar ekzistues i 
zbatueshëm për ata persona pa shtet. 

 
Pjesa I, paragrafi 18, dhe Pjesa II, Neni 18, paragrafi 1 

 
Kuptohet që këto dispozita nuk lidhen me çështjen e hyrjeve në territoret e Palëve dhe 
nuk paragjykojnë dispozitat e Konventës Evropiane për Vendosjen, nënshkruar në 
Paris më 13 Dhjetor 1955. 
 
 

Pjesa II 
 

Neni 1, Paragrafi 2 
 
Kjo dispozitë nuk do të interpretohet sikur ndalon ose autorizon ndonjë dispozitë ose 
praktikë për sigurinë sindikale. 
 

Neni 2, paragrafi 6 
 
Palët mund të marrin masa që kjo dispozitë nuk do të zbatohet: 

(a) për punëtorët që kanë një kontratë ose marrëdhënie punësimi për një 
kohëzgjatje të përgjithshme që nuk kalon një muaj dhe/ose me një javë pune 
që nuk kalon tetë orë; 

(b) aty ku kontrata ose marrëdhënia e punësimit është e një natyre rastësore 
dhe/ose specifike, me kusht, në këto raste, që moszbatimi i saj të justifikohet 
nga konsiderata objektive. 

  
Neni 3, paragrafi 4 

 
Kuptohet që për qëllimet e kësaj dispozite funksionet, organizimi dhe kushtet e 
veprimit të këtyre shërbimeve do të vendosen nga ligje ose rregullore kombëtare, 
marrëveshje kolektive ose mjete të tjera të përshtatshme për kushtet kombëtare. 

 
Neni 4, paragrafi 4 

 
Kjo dispozitë do të kuptohet që të mos ndalojë pushimin e menjëhershëm në rastin e 
një shkeljeje të rëndë. 
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Neni 4, paragrafi 5 
 
Kuptohet që një Palë mund të marrë angazhimin që kërkohet në këtë paragraf në se 
shumica dërmuese e punëtorëve nuk lejohet të pësojë ulje pagash as me ligj as me 
marrëveshje ose vendime arbitrazhi, duke bërë përjashtim për ata persona që nuk 
mbulohen në këtë mënyrë. 
 

Neni 6, paragrafi 4 
 
Kuptohet që çdo Palë mundet, për aq sa i intereson, të rregullojë me ligj ushtrimin e të 
drejtës për të bërë grevë, me kusht që çdo kufizim i mëtejshëm që kjo mund të përbëjë 
mbi të drejtën të mund të justifikohet nën kushtet e Nenit G. 
 

Neni 7, paragrafi 2 
 
Kjo dispozitë nuk parandalon Palët nga marrja e masave në legjislacionin e tyre që të 
rinjtë, të cilët nuk kanë arritur moshën minimale të përcaktuar, të mund të kryejnë 
punë, për aq sa është absolutisht e nevojshme për trajnimin e tyre profesional për të 
cilin kryhet kjo punë, në përputhje me kushtet e përcaktuara nga autoriteti kompetent 
dhe merren masa që të mbrohet shëndeti dhe siguria e atyre të rinjve. 
 

Neni 7, paragrafi 8 
 
Kuptohet që një Palë mund të japë angazhimin e kërkuar në këtë paragraf në se ajo 
plotëson frymën e angazhimit duke parashikuar me ligj që shumica dërmuese e 
personave nën tetëmbëdhjetë vjeç nuk do të punësohen në punë nate. 
 

Neni 8, paragrafi 2 
 
Kjo dispozitë nuk do të interpretohet të përcaktojë një ndalim absolut. Përjashtime 
mund të bëhen, për shembull, në rastet e mëposhtme: 

(a) nëse një grua e punësuar ka qenë plotësisht fajtore për shkelje që justifikon 
marrëdhënien e punësimit; 

(b) nëse ndërmarrja në fjalë pushon së funksionuari; 
(c) nëse kohëzgjatja e përcaktuar në kontratën e punësimit ka përfunduar. 

 
Neni 12, paragrafi 4 

 
Fjalët “dhe duke ju nënshtruar kushteve të përcaktuara në këto marrëveshje” në hyrje të 
këtij paragrafi merren që të kuptojnë ndër të tjera se lidhur me përfitimet që janë në 
dispozicion pavarësisht nga ndonjë kontribut sigurimi, një Palë mund të kërkojë 
plotësimin e një periudhe të përcaktuar qëndrimi para se t’u japë këto përfitime 
shtetasve të Palëve të tjera. 
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Neni 13, paragrafi 4 
 
Qeveritë jo Palë në Konventën Evropiane për Asistencën Mjekësore dhe Sociale mund 
të ratifikojnë Kartën lidhur me këtë paragraf me kusht që ato t’u japin shtetasve të 
Palëve të tjera një trajtim që është në përputhje me dispozitat e konventës në fjalë. 
 

Neni 16 
 
Kuptohet që mbrojtja e dhënë në këtë dispozitë mbulon familjet me një prind. 
 

Neni 17 
 
Kuptohet që kjo dispozitë mbulon të gjithë personat nën 18 vjeç, përveçse kur sipas 
ligjit fëmija quhet madhor më herët, pa paragjykuar dispozitat e tjera specifike të 
parashikuara nga Karta, veçanërisht Nenin 7. 
Kjo nuk nënkupton një detyrim për të dhënë arsim të detyruar deri në moshën e 
përmendur më lart. 
 

Neni 19, paragrafi 6 
 
Për qëllimin e zbatimit të kësaj dispozite, termi “familje e një punëtori të huaj” 
kuptohet se do të thotë të paktën gruan dhe fëmijët e pamartuar të punëtorit, për sa 
kohë këta të fundit konsiderohen të mitur nga shteti pranues dhe varen nga punëtori 
migrues. 
 

Neni 20 
 
1. Kuptohet që çështjet e sigurimit social, si edhe dispozita të tjera lidhur me 

përfitimet për papunësinë, përfitimet e pleqërisë dhe përfitimet e mbijetesës, mund 
të përjashtohen nga fushështrirja e këtij neni. 

2. Dispozitat lidhur me mbrojtjen e grave, veçanërisht lidhur me shtatzëninë, 
qëndrimin në shtrat dhe periudhën pas lindjes, nuk do të kuptohen të jenë 
diskriminim sipas referimit në këtë nen. 

3. Ky nen nuk do të ndalojë adoptimin e masave specifike që synojnë të heqin 
pabarazitë faktike. 

4. Aktivitetet e punës të cilat, për arsye të natyrës së tyre ose kontekstit në të cilin 
kryhen, mund t’u besohen vetëm personave të një seksi të caktuar mund të 
përjashtohen nga fushështrirja e këtij neni ose e disa prej dispozitave të tij. Kjo 
dispozitë nuk duhet të interpretohet sikur u kërkon Palëve të përfshijnë në ligje ose 
rregullore një listë punësh të cilat, për arsye të kontekstit në të cilin kryhen, mund 
t’u rezervohen personave të një seksi të caktuar. 

 
Nenet 21 dhe 22 

 
1. Për qëllimin e zbatimit të këtyre neneve, termi “përfaqësues të punëtorëve” do të 

thotë persona që njihen si të tillë sipas legjislacionit ose praktikës kombëtare. 
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2. Termat “legjislacion dhe praktikë kombëtare” përmbledhin, sipas rastit, përveç 
ligjeve dhe rregulloreve, marrëveshje kolektive, marrëveshje të tjera ndërmjet 
punëdhënësve dhe përfaqësuesve të punëtorëve, zakone dhe vendime gjyqësore 
lidhur me to. 

3. Për qëllimin e zbatimit të këtyre neneve, termi “ndërmarrje” kuptohet se i 
referohet një tërësie komponentësh të prekshëm dhe të paprekshëm, me ose pa 
personalitet juridik, e formuar për të prodhuar mallra ose për të ofruar shërbime 
për fitim financiar dhe me kompetenca për të përcaktuar politikën e saj të tregut. 

4. Kuptohet që bashkësitë fetare dhe institutet e tyre mund të përjashtohen nga 
zbatimi i këtyre neneve, edhe nëse këto institute janë “ndërmarrje” brenda 
kuptimit të paragrafit 3. Organizmat që ndjekin aktivitete që frymëzohen nga disa 
ideale ose të udhëhequra nga disa koncepte të caktuara morale, ideale dhe 
koncepte që mbrohen nga legjislacioni kombëtar, mund të përjashtohen nga 
zbatimi i këtyre neneve në masë të atillë që është e nevojshme për të mbrojtur 
orientimin e ndërmarrjes. 

5. Kuptohet që aty ku në një shtet të drejtat e parashikuara në këto nene ushtrohen në 
organizmat e ndryshme të ndërmarrjes, Pala në fjalë do të konsiderohet se 
përmbush detyrimet e saj që rrjedhin nga këto dispozita.  

6. Palët mund të përjashtojnë nga fusha e zbatimit të këtyre neneve, ato ndërmarrje 
që punësojnë më pak se një numër të caktuar punëtorësh, që do të përcaktohet nga 
legjislacioni dhe praktika kombëtare. 

 
Neni 22 

 
1. Kjo dispozitë nuk ndikon as kompetencat dhe detyrimet e shteteve lidhur me 

adoptimin e rregulloreve të shëndetit dhe sigurimit për vendet e punës, as 
kompetencat dhe përgjegjësitë e organeve të ngarkuara me kontrollin e zbatimin e 
tyre. 

2. Termat “lehtësi dhe shërbime sociale dhe social-kulturore” kuptohen se u 
referohen lehtësive sociale dhe/ose kulturore për punëtorët të ofruara nga 
ndërmarrje të tilla si për asistencë mirëqenieje, fusha sportit, dhoma për nënat me 
foshnja në gji, biblioteka, kampe pushimesh për fëmijë, etj. 

 
Neni 23, paragrafi 1 

 
Për qëllimin e zbatimit të këtij paragrafi, termi “për sa më gjatë të jetë e mundur” i 
referohet kapaciteteve fizike, intelektuale dhe psikologjike të personit të moshuar. 
 

Neni 24 
 
1. Kuptohet që për qëllimin e këtij neni termat “përfundim i punësimit” dhe 

“përfunduar” do të thonë përfundimin e punësimit me iniciativën e punëdhënësit. 
2. Kuptohet që ky nen përfshin të gjithë punëtorët por që një Palë mund të 

përjashtojë nga e gjithë mbrojtja ose një pjesë e saj kategoritë e mëposhtme të 
personave të punësuar: 
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(a) punëtorët e angazhuar me një kontratë punësimi për një periudhë të caktuar 
kohe ose një detyrë të caktuar; 

(b) punëtorët që janë në një periudhë prove ose periudhë kualifikimi të punësimit, 
me kusht që kjo të përcaktohet paraprakisht dhe të jetë me një kohëzgjatje të 
arsyeshme; 

(c) punëtorët e angazhuar me bazë rastësore për një periudhë të shkurtër. 
3. Për qëllimet e këtij neni sa më poshtë, veçanërisht, nuk do të përbëjnë arsye të 

vlefshme për përfundimin e punësimit: 
(a) anëtarësia në sindikata ose pjesëmarrja në veprimtari sindikale jashtë orëve të 

punës, ose me miratimin e punëdhënësit, brenda orëve të punës; 
(b) të kërkuarit e një pozite si përfaqësues i punëtorëve, të vepruarit ose të 

vepruarit në të kaluarën në funksionin e përfaqësuesit të punëtorëve; 
(c) bërja e një padie ose pjesëmarrja në proces kundër një punëdhënësi që 

përshijnë pretendim për shkelje të ligjeve ose rregullave dhe ankim te 
autoritetet administrative kompetente; 

(d) raca, ngjyra, gjinia, gjendja familjare, përgjegjësitë familjare, shtatzënia, 
besimi fetar, opinioni politik, prejardhja kombëtare ose origjina sociale; 

(e) leje shtatzënie ose leje prindërore; 
(f) mungesa e përkohshme nga puna për shkak sëmundjeje ose dëmtimi. 

4. Kuptohet që kompensimi ose mjete të tjera të përshtateshe lehtësimi në rastin e 
përfundimit të punësimit pa arsye të vlefshme do të përcaktohet nga ligjet ose 
rregulloret kombëtare, marrëveshjet kolektive ose mjete të tjera të përshtateshe për 
kushtet kombëtare. 

 
Neni 25 

 
1. Kuptohet që autoriteti kombëtar kompetent mundet, nëpërmjet përjashtimit dhe 

pas konsultimeve me organizatat e punëdhënësve dhe punëtorëve, të përjashtojë 
disa kategori punëtorësh nga mbrojtja që u jepet në këtë dispozitë për arsye të 
natyrës së veçantë të marrëdhënies së tyre të punësimit. 

2. Kuptohet që përkufizimi i termit “falimentim” duhet të përcaktohet nga ligjet dhe 
praktika kombëtare. 

3. Pretendimet e punëtorëve të përfshira në këtë dispozitë do të përfshijnë të paktën: 
(a) pretendimet e punëtorëve për paga lidhur me një periudhë të përcaktuar, e cila 

nuk do të jetë më e shkurtër se tre muaj në një sistem privilegji dhe tetë javë 
në një sistem garancie, para falimentimit ose përfundimit të punësimit; 

(b) pretendimet e punëtorëve për pagë pushimi që u takon si rezultat i punës së 
kryer gjatë vitit në të cilin ndodhi falimentimi ose përfundimi i punësimit; 

(c) pretendimet e punëtorëve për shuma që u takojnë lidhur me mungesa të 
paguara, lidhur me një periudhë të përcaktuar, e cila nuk do të jetë më e 
shkurtër se tre muaj në një sistem privilegji dhe tetë javë në një sistem 
garancie, para falimentimit ose përfundimit të punësimit. 

4. Ligjet dhe rregulloret kombëtare mund të kufizojnë mbrojtjen e pretendimeve të 
punëtorëve në një shumë të caktuar, e cila do të jetë në nivel të pranueshëm nga 
pikëpamja sociale. 
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Neni 26 
 
Kuptohet që ky nen nuk kërkon nga Palët që të miratojnë ligje. 
Kuptohet që paragrafi 2 nuk përfshin ngacmimin seksual. 
 

Neni 27 
 
Kuptohet që ky nen zbatohet për punëtorë burra dhe gra me përgjegjësi familjare lidhur 
me fëmijët në vartësi si edhe lidhur me anëtarë të tjerë të familjes së tyre të ngushtë që 
kanë nevojë qartësisht për kujdesin ose mbështetjen e tyre ku këto përgjegjësi 
kufizojnë mundësitë e tyre për t’u përgatitur për aktivitet ekonomik, për të hyrë ose për 
të përparuar në të. Termat “fëmijë në vartësi” dhe “anëtarë të tjerë të familjes së tyre të 
ngushtë që kanë nevojë qartësisht për kujdesin dhe mbështetjen e tyre” do të thotë 
persona që përkufizohen të tillë nga legjislacioni kombëtar i Palës në fjalë. 
  

Nenet 28 dhe 29 
 
Për qëllimin e zbatimit të këtij neni, termi “përfaqësuesit e punëtorëve” do të thotë 
persona që njihen si të tillë në legjislacionin ose praktikën kombëtare. 
 
 

Pjesa III 
 
Kuptohet që Karta përmban detyrime ligjore të një karakteri ndërkombëtar, zbatimi i të 
cilave u nënshtrohet vetëm mbikëqyrjes që parashikohet në Pjesën IV të saj. 
 

Neni A, paragrafi 1 
 
Kuptohet që paragrafët e numëruara mund të përfshijnë nene që konsistojnë në vetëm 
një paragraf.  

 
Neni B, paragrafi 2 

 
Për qëllimin e paragrafit 2 të Nenit B, dispozitat e Kartës së ndryshuar korrespondojnë 
me dispozitat e Kartës me të njëjtin nen ose numër paragrafi me përjashtim të: 

(a) Neni 3, paragrafi 2, i Kartës së ndryshuar që korrespondon me nenin 3, 
paragrafët 1 dhe 3, të Kartës; 

(b) Neni 3, paragrafi 3 i Kartës së ndryshuar i cili korrespondon me Nenin 3, 
paragrafi 2 dhe 3, të Kartës; 

(c) Neni 10, paragrafi 5, i Kartës së ndryshuar i cili korrespondon me Nenin 10, 
paragrafi 4, të Kartës; 

(d) Neni 17, paragrafi 1, i Kartës së ndryshuar i cili korrespondon me Nenin 17 të 
Kartës. 
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Pjesa V 
 

Neni E 
 
Një trajtim i diferencuar i bazuar në një justifikim të arsyeshëm dhe objektiv nuk do të 
konsiderohet diskriminues. 
 

Neni F 
 
Termat “në kohë lufte dhe emergjencë tjetër civile” do të kuptohen në atë mënyrë që të 
përfshijnë gjithashtu kërcënimin e luftës. 
 

Neni I 
 
Kuptohet që punëtorët që përjashtohen në përputhje me shtojcën e Neneve 21 dhe 22 
nuk merren parasysh në përbërjen e numrit të punëtorëve në fjalë. 
 

Neni J 
 
Termi “ndryshim” do të zgjerohet që të përfshijë edhe shtesën e neneve të reja në 
Kartë. 
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7. Konventa Evropiane për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimeve a Dënimeve të 
Tjera Mizore, çnjerëzore ose Poshtëruese (2002) 

 
KONVENTA EVROPIANE PËR PARANDALIMIN E TORTURËS DHE 
DËNIMEVE OSE TRAJTIMEVE ÇNJERËZORE OSE POSHTËRUESE 

 
Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, nënshkruese të kësaj Konvente, 
 
Duke pasur parasysh dispozitat e Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe 
të Lirive Themelore; 
 
Duke rikujtuar se sipas nenit 3 të së njëjtës Konventë “askush nuk mund t’i nënshtrohet 
torturës as dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore ose poshtëruese”; 
 
Duke konstatuar se personat të cilët pretendojnë se janë viktima të shkeljeve të nenit 3 
mund të mbrohen nga mekanizmi i parashikuar nga k jo Konventë; 
 
Të bindur se mbrojtja e personave të privuar nga liria, kundër torturës dhe dënimeve 
ose trajtimeve çnjerëzore ose poshtëruese mund të forcohet nga një mekanizëm jo 
gjyqësor, me karakter parandalues dhe i bazuar mbi vizita. 
 
Kanë rënë dakord sa vijon: 
 

Kreu I 
 

Neni 1 
 
Krijohet një Komitet evropian për parandalimin e torturës dhe dënimeve ose trajtimeve 
çnjerëzore ose poshtëruese (i quajtur tani e tutje “Komiteti”). Me anë të vizitave, 
Komiteti shqyrton trajtimin e personave të privuar nga liria duke synuar, në rast se 
nevojitet, forcimin e mbrojtjes së tyre kundër torturës dhe dënimeve ose trajtimeve 
çnjerëzore ose poshtëruese. 
 

Neni 2 
 
Çdo Palë autorizon vizitën, në përputhje me këtë Konventë, të çdo vendi që ndodhet 
nën juridiksionin e saj, ku individëve u është hequr liria nga një autoritet publik. 
 

Neni 3 
 
Komiteti dhe autoritetet shtetërore kompetente të Palës së interesuar bashkëpunojnë për 
zbatimin e kësaj Konvente. 
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Kreu II 
 

Neni 4  
 
1. Komiteti përbëhet nga një numër anëtarësh të barabartë me atë të Palëve. 
2. Anëtarët e Komitetit zgjidhen nga personalitete me moral të lartë, të njohur për 

aftësitë e tyre në fushën e të drejtave të njeriut ose me eksperiencë profesionale në 
fushat e mbuluara nga kjo Konventë. 

3. Komiteti nuk mund të përmbajë më shumë se një shtetas nga i njëjti shtet. 
4. Anëtarët marrin pjesë në mënyrë individuale, janë të pavarur dhe të paanshëm në 

ushtrimin e mandatit të tyre dhe janë të gatshëm për të përmbushur funksionet e 
tyre në mënyrë efektive. 

 
Neni 5 

 
1. Anëtarët e Komitetit zgjidhen nga Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës me 

shumicën absolute të votave, nga një listë emrash të hartuar nga Byroja e 
Asamblesë Këshillimore të Këshillit të Evropës; delegacioni nacional i secilës 
Palë në Asamblenë Këshillimore paraqet tre kandidatë, dy ndër të cilët kanë 
shtetësinë e tij.  
Në rast zgjedhje të një anëtari të Komitetit në emër të një shteti jo anëtar të 
Këshillit të Evropës, Byroja e Asamblesë Këshillimore fton parlamentin e shtetit 
në fjalë të paraqesë tre kandidatë, dy ndër të cilët të kenë shtetësinë e tij. Zgjedhja 
nga Komiteti i Ministrave zhvillohet pas këshillimit me Palën në fjalë. 

2. E njëjta procedurë ndiqet për të plotësuar vendet bosh.  
3. Anëtarët e Komitetit zgjidhen për një afat prej katër vjetësh. Ata mund rizgjidhen 

dy herë. Megjithatë, për sa i përket anëtarëve të emëruar nga zgjedhja e parë, 
funksionet e tre anëtarëve marrin fund pas një periudhe dy vjeçare. Anëtarët, 
funksionet e të cilëve marrin fund pas periudhës fillestare dy vjeçare përzgjidhen 
nga hedhja në short që kryhet nga Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës 
menjëherë pas procedurës së zgjedhjes së parë. 

4. Me qëllim për të siguruar, aq sa është e mundur, rinovimin e gjysmës së Komitetit 
çdo dy vjet, Komiteti i Ministrave, para se të procedojë me një zgjedhje tjetër, 
mund të vendosë që një ose disa mandate anëtarësh që do zgjidhen nuk do të kenë 
një afat katër vjeçar, por një afat tjetër i cili nuk do të zgjasë më shumë se gjashtë 
vjet dhe as më pak se dy vjet.  

5. Në rast se ka vend për të dhënë disa mandate dhe kur Komiteti i Ministrave zbaton 
paragrafin e mësipërm, ndarja e mandateve bëhet sipas hedhjes së shortit të kryer 
nga Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës, menjëherë pas zgjedhjes. 

 
Neni 6  

 
1. Komiteti mblidhet me dyer të mbyllura. Kuorum-i përbëhet nga shumica e 

anëtarëve të tij. Vendimet e Komitetit merren me shumicën e anëtarëve të 
pranishëm, me përjashtim të dispozitave të nenit 10 paragrafi 2.  

2. Komiteti vendos rregulloren e tij të brendshme.  
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3. Përmbushja e funksioneve të Sekretariatit të Komitetit sigurohet nga Sekretari i 
Përgjithshëm i Këshillit të Evropës. 

 
 

Kreu III  
 

Neni 7  
 
1. Komiteti organizon vizitën e vendeve të caktuara në nenin 2. Përveç vizitave 

periodike, Komiteti mund të organizojë çdo vizitë tjetër e cila i duket e nevojshme 
nga rrethanat.  

2. Vizitat kryen parimisht nga të paktën dy anëtarë të Komitetit. Ky i fundit, në rast 
se e vlerëson të nevojshme, mund të ndihmohet nga ekspertë dhe përkthyes.  

 
Neni 8 

 
1. Komiteti i bën të ditur qeverisë së palës së interesuar qëllimin e tij për të kryer një 

vizitë. Pas një njoftimi të tillë, Komiteti është i autorizuar të vizitojë në çdo 
moment vendet e parashikuara në nenin 2.  

2. Secila nga Palët duhet t’i ofrojë Komitetit lehtësitë e mëposhtme për kryerjen e 
detyrës së tij:  
(a) hyrjen në territorin e tij dhe të drejtën për të lëvizur pa kufizime;  
(b) të gjitha të dhënat mbi vendet ku ndodhen personat e privuar nga liria;  
(c) mundësinë për të shkuar sipas dëshirës në çdo vend ku ndodhen personat e 

privuar nga liria, përfshirë këtu dhe të drejtën për të lëvizur pa pengesa në 
brendësi të këtyre vendeve;  

(d) çdo informacion tjetër që disponon Pala dhe që i nevojitet Komitetit për 
përmbushjen e detyrës së tij. Duke kërkuar këtë informacion, Komiteti mban 
parasysh rregullat juridike dhe deontologjike të zbatueshme në nivel 
shtetëror. 

3. Komiteti mund t’i takojë personat e privuar nga liria pa praninë e personave të 
tjerë.  

4. Komiteti mund të hyjë në kontakt lirisht me çdo person për të cilin ai mendon se 
mund t’i japë informacione të nevojshme.  

5. Po të jetë nevoja, Komiteti i komunikon menjëherë vëzhgimet autoriteteve 
kompetente të Palës së interesuar. 

 
Neni 9 

 
1. Në rrethana të veçanta, autoritetet kompetente të Palës së interesuar mund t’i bëjnë 

të ditur Komitetit kundërshtimet e tyre për vizitën në momentin e parashikuar prej 
tij ose për vendin e caktuar që Komiteti ka si qëllim ta vizitojë. Të tilla 
kundërshtime mund të bëhen vetëm për arsye që kanë të bëjnë me mbrojtjen 
kombëtare ose me sigurinë publike ose për arsye të çrregullimeve të rënda në 
vendet ku personat privohen nga liria, të gjendjes shëndetësore të një personi ose 
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për shkak të marrjes në pyetje në mënyrë urgjente, në një hetim e sipër të një vepre 
të rëndë penale.  

2. Pas kundërshtimeve të tilla, Komiteti dhe Pala këshillohen menjëherë me njëri 
tjetrin për të qartësuar situatën dhe për të arritur një marrëveshje të tillë që t’i bëjë 
të mundur Komitetit të ushtrojë funksionet e tij sa më shpejt të jetë e mundur. 
Marrëveshje të tilla mund të parashikojnë transferimin në një vend tjetër të çdo 
personi që Komiteti ka si qëllim të vizitojë. Duke pritur që vizita të zhvillohet, 
Pala i jep Komitetit informacione lidhur me çdo person që paraqet interes. 

 
Neni 10  

 
1. Pas çdo vizite, Komiteti përpunon një raport mbi faktet e konstatuara gjatë saj 

duke pasur parasysh çdo vëzhgim që mund t'i jetë paraqitur nga Pala e interesuar. 
Ai i bën të njohur kësaj të fundit raportin e tij, i cili përmban rekomandimet që ai i 
gjykon të nevojshme. Po qe nevoja Komiteti mund të këshillohet me Palën për t’i 
sugjeruar përmirësime në mbrojtjen e personave të privuar nga liria.  

2. Nëse Pala nuk bashkëpunon ose refuzon të përmirësojë situatën nën dritën e 
rekomandimeve të Komitetit, ky i fundit, pasi Pala të ketë pasur mundësi të 
shpjegohet, mund të vendosë me shumicën e dy të tretave të anëtarëve të tij të bëjë 
një deklaratë publike lidhur me këtë çështje. 

 
Neni 11 

 
1. Informacionet e mbledhura nga Komiteti gjatë vizitës, raporti i tij dhe këshillimet 

me Palën e interesuar janë konfidenciale.  
2. Komiteti bën publik raportin e tij si dhe çdo koment të Palës së interesuar, kur kjo 

e fundit e kërkon.  
3. Megjithatë, asnjë e dhënë me karakter personal nuk duhet të bëhet publike pa 

pëlqimin e shprehur të personit të interesuar. 
 

Neni 12  
 
Duke pasur parasysh rregullat e konfidencialitetit të parashikuara në nenin 11, Komiteti 
i paraqet Komitetit të Ministrave çdo vit një raport të përgjithshëm mbi veprimtaritë e 
tij, i cili i transmetohet Asamblesë Këshillimore, çdo shteti jo anëtar të Këshillit të 
Evropës që është palë në Konventë, si dhe bëhet publik. 

 
Neni 13  

 
Anëtarët e Komitetit, ekspertët dhe personat e tjerë që e asistojnë, gjatë mandatit të tyre 
dhe pas mbarimit të afatit të tij, i nënshtrohen detyrimit të ruajtjes të sekretit në lidhje 
me faktet ose informacionet për të cilat kanë marrë dijeni gjatë kryerjes së funksioneve 
të tyre. 
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Neni 14  
 
1. Emrat e personave që e asistojnë Komitetin tregohen në njoftimin e bërë në bazë të 

nenit 8, paragrafi 1.  
2. Ekspertët veprojnë sipas instruksioneve dhe nën përgjegjësinë e Komitetit. Ata 

duhet të kenë kompetencë dhe eksperiencë në përputhje me fushat që përmban kjo 
Konventë dhe janë të lidhur me të njëjtat detyrime të pavarësisë, paanshmërisë dhe 
disponibilitetit ashtu si anëtarët e Komitetit.  

3. Përjashtimisht, një Palë mund të deklarojë se një ekspert ose një person tjetër që 
asiston Komitetin nuk mund të pranohet të marrë pjesë në vizitën e një vendi që i 
përket juridiksionit të tij. 

 
 

Kreu IV  
 

Neni 15  
 
Çdo Palë i bën të ditur Komitetit emrin dhe adresën e autoritetit kompetent që merr 
njoftimet e drejtuara qeverisë së tij dhe ato të çdo funksionari ndërmjetës që ajo mund 
të ketë emëruar.  

 
Neni 16  

 
Komiteti, anëtarët e tij dhe ekspertët e cituar në nenin 7, paragrafi 2, gëzojnë privilegje 
dhe imunitete të parashikuara në aneksin e kësaj Konvente.  

 
Neni 17 

 
1. Kjo Konventë nuk cenon dispozitat e së drejtës së brendshme ose të 

marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat sigurojnë një mbrojtje më të madhe të 
personave të privuar nga liria.  

2. Asnjë dispozitë e kësaj Konvente nuk mund të interpretohet si një kufizim ose 
derogim i kompetencave të organeve të Konventës Evropiane të të Drejtave të 
Njeriut ose i detyrimeve që merren përsipër nga Palët në bazë të kësaj Konvente. 

3. Komiteti nuk do t’i vizitojë vendet që përfaqësuesit ose të deleguarit e fuqive 
mbrojtëse ose të Komitetit të Kryqit të Kuq vizitojnë efektivisht dhe rregullisht në 
bazë të Konventave të Gjenevës të 12 gushtit 1949 dhe të Protokolleve të tyre 
shtesë të 8 qershorit 1977. 

 
 

Kreu V  
 

Neni 18 
 

1. Kjo Konventë është e hapur për nënshkrim nga shtetet anëtare të Këshillit të 
Evropës. Ajo do t’i nënshtrohet ratifikimit, pranimit ose miratimit. Instrumentet e 
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ratifikimit, të pranimit ose të miratimit do të depozitohen pranë Sekretarit të 
Përgjithshëm të Këshillit të Evropës. 

2. Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës mund të ftojë çdo shtet jo anëtar të 
Këshillit të Evropës të aderojë në Konventë.  

 
Neni 19  

 
1. Kjo Konventë do të hyjë në fuqi ditën e parë të muajit që vijon mbarimin e afatit 

prej tre muajsh pas datës në të cilën shtatë shtete anëtare të Këshillit të Evropës do 
të kenë shprehur pëlqimin e tyre për t’u lidhur nga Konventa në përputhje me 
dispozitat e nenit 18.  

2. Për çdo shtet tjetër i cili do të shprehë më vonë pëlqimin e tij për t’u lidhur nga 
Konventa, kjo do të hyjë në fuqi ditën e parë të muajit që vijon mbarimin e një 
periudhe prej tre muajsh pas datës së depozitimit të instrumentit të ratifikimit, të 
pranimit, të miratimit ose të aderimit.  

 
Neni 20 

 
1. Çdo shtet, në momentin e nënshkrimit ose të depozitimit të instrumentit të tij të 

ratifikimit, pranimit, miratimit, ose aderimit, mund të caktojë territorin ose 
territoret e tij në të cilët zbatohet kjo Konventë.  

2. Çdo shtet, në çdo moment tjetër të mëvonshëm, me një deklaratë drejtuar 
Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës, mund ta shtrijë zbatimin e 
Konventës në çdo territor tjetër të cituar në deklaratë. Konventa do të hyjë në fuqi 
në këtë territor ditën e parë të muajit që vijon mbarimin e një periudhe prej tre 
muajsh pas datës së marrjes së deklaratës nga Sekretari i Përgjithshëm.  

3. Çdo deklaratë e bërë në bazë të dy paragrafëve të mësipërm mund të tërhiqet, për 
sa i përket çdo territori të caktuar në këtë deklaratë, me anë të një njoftimi drejtuar 
Sekretarit të Përgjithshëm. Tërheqja hyn në fuqi ditën e parë të muajit që vijon 
mbarimin e një periudhe prej tre muajsh pas datës së marrjes së njoftimit nga 
Sekretari i Përgjithshëm. 

 
Neni 21  

 
Asnjë rezervë nuk pranohet në lidhje me dispozitat e kësaj Konvente.  
 

Neni 22  
 
1. Çdo palë mund të denoncojë këtë Konventë, në çdo moment, duke i drejtuar një 

njoftim Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës.  
2. Denoncimi do të hyjë në fuqi ditën e parë të muajit që vijon mbarimin e një 

periudhe prej dymbëdhjetë muajsh pas datës së marrjes së njoftimit nga Sekretari i 
Përgjithshëm. 
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Neni 23 
 

1. Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës do t’u njoftojë shtetet anëtare si dhe 
çdo Shteti Palë joanëtar të Këshillit të Evropës në këtë Konventë:  
(a) çdo nënshkrim;  
(b) depozitimin e çdo instrumenti ratifikimi, pranimi, miratimi, ose aderimi;  
(c) çdo datë të hyrjes në fuqi të kësaj Konvente në përputhje me nenet 19 dhe 20 

të saj;  
(d) çdo akt tjetër, njoftim ose komunikim që ka të bëjë me këtë Konventë, me 

përjashtim të masave të parashikuara në nenet 8 dhe 10. 
 
Duke u bazuar në sa më sipër, të poshtëshënuarit, rregullisht të autorizuar kanë 
nënshkruar këtë Konventë.  
Bërë në Strasburg, më 26 nëntor 1987, në frëngjisht dhe anglisht, duke qenë të dy 
tekstet të barasvlershëm, në një kopje të vetme që do të depozitohet në arkivat e 
Këshillit të Evropës. Sekretari i Përgjithshëm do t’u komunikojë një kopje të vërtetuar, 
konform origjinalit, secilit prej shteteve anëtare të Këshillit të Evropës. 
 
 

Aneks  
Privilegje dhe imunitete  

(neni 16) 
 
1. Për qëllimet e këtij aneksi, referencat ndaj anëtarëve të Komitetit përfshijnë 

ekspertët e cituar në nenin 7, paragrafi 2. 
2. Anëtarët e Komitetit gëzojnë, gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre si dhe gjatë 

udhëtimeve të bëra gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre, privilegjet dhe imunitetet 
vijuese:  
(a) imunitetet nga arrestimi ose ndalimi dhe sekuestrimi i bagazheve të tyre 

personale dhe, lidhur me veprimtaritë e kryera prej tyre nën cilësinë e tyre 
zyrtare, përfshirë këtu dhe fjalët, shkrimet e tyre, imunitetet ndaj çdo 
juridiksioni;  

(b) përjashtim ndaj çdo mase kufizuese lidhur me lirinë e tyre të lëvizjes: dalje 
dhe hyrje në vendin e tyre të banimit dhe hyrje dhe dalje në vendin ku ata 
ushtrojnë funksionet e tyre, si dhe ndaj çdo formaliteti regjistrimi për të huajt, 
në vendet e vizituara ose të përshkuara prej tyre gjatë ushtrimit të funksioneve 
të tyre. 

3. Gjatë udhëtimeve të bëra gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre, anëtarët e 
Komitetit gëzojnë, në fushën doganore dhe të kontrollit të këmbimeve:  
(a) nga qeveria e tyre, të njëjtat lehtësi si ato që u njihen funksionarëve të lartë që 

dalin jashtë shtetit me mision zyrtar të përkohshëm; 
(b) nga qeveritë e Palëve të tjera, të njëjtat lehtësi të cilat u njihen përfaqësuesve 

të qeverive të huaja me mision zyrtar të përkohshëm. 
4. Dokumentet dhe letrat e Komitetit janë të paprekshme, për aq sa kanë të bëjnë me 

veprimtarinë e Komitetit.  



Lista II - Lista e instrumenteve shtesë ndërkombëtare evropiane lidhur me të drejtat e njeriut 

 318 

Korrespondenca zyrtare dhe komunikimet zyrtare të Komitetit nuk mund të 
pengohen ose censurohen. 

5. Më qëllim për t’u siguruar anëtarëve të Komitetit një liri të plotë të shprehjes dhe 
një pavarësi të plotë në kryerjen e funksioneve të tyre, imuniteti i juridiksionit për 
sa i përket fjalëve, shkrimeve ose akteve të tyre në kryerje të funksioneve do të 
vazhdojë t’u njihet edhe kur të ketë marrë fund mandati i këtyre personave. 

6. Privilegjet dhe imunitetet u njihen anëtarëve të Komitetit, jo për përfitimin e tyre 
personal, por me qëllimin për të siguruar pavarësinë e ushtrimit të funksioneve të 
tyre. Vetëm Komiteti ka aftësinë për të hequr imunitetet; ai ka jo vetëm të drejtën, 
por dhe detyrën për të hequr imunitetin e njërit prej anëtarëve të tij në çdo rast kur, 
sipas mendimit të tij, imuniteti do të pengonte që drejtësia të vihej në vend dhe kur 
imuniteti mund të hiqet pa dëmtuar qëllimin për të cilin ai është dhënë. 

 



 

LISTA III 
 

INSTRUMENTET TJERA NDËRKOMBËTARE QË KODIFIKOJNË 
RREGULLA TË RËNDËSISHME NDËRKOMBËTARE: 

MBROJTJA DIPLOMATIKE DHE KONSULLORE DHE APLIKIMI 
DHE INTERPRETIMI I TRAKTATEVE 
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1. Karta e Kombeve të Bashkuara (1945) 

 
KARTA E KOMBEVE TЁ BASHKUARA 

[nënshkruar në datën 26 qershor 1945 në San Francisko; 
hyrë në fuqi në datën 24 tetor 1945] 

 
Preambula 

 
NE, POPUJT E KOMBEVE TË BASHKUARA,  
 
të vendosur të mbrojmë brezat e ardhshëm nga kamxhiku i luftës, i cili në ditët tona ka 
sjellë dy herë vuajtje të pathëna mbi njerëzimin, të forcojmë sërish besimin tonë në të 
drejtat themelore të njeriut, në dinjitetin dhe vlerat e personalitetit njerëzor, në barazinë 
mes burrit dhe gruas si dhe mes gjithë kombeve, qofshin këto të mëdha a të vogla,  
 
DHE PËR KËTË QËLLIM 
 
të ushtrojmë durimin dhe të jetojmë në paqe si fqinjë të mirë, të bashkojmë forcat tona, 
në mënyrë që të ruajmë paqen në botë dhe sigurinë ndërkombëtare, të pranojmë 
parimet dhe të fusim procedurat, që garantojnë përdorimin e armëve vetëm për 
interesin e përgjithshëm, dhe të marrim në konsideratë institucione ndërkombëtare me 
qëllim, që të mbështesim përparimin ekonomik dhe social të të gjithë popujve -  
 
VENDOSËM TË PËRPIQEMI BASHKARISHT PËR ARRITJEN E KËTYRE 
QËLLIMEVE.  
 
Në këtë mënyrë qeveritë tona, përmes përfaqësuesve të tyre, mbledhur në San 
Francisko, të cilët kanë paraqitur plotfuqitë e tyre në formën përkatëse, kanë pranuar 
Kartën e Kombeve të Bashkuara duke krijuar kështu një organizatë ndërkombëtare nën 
emërtimin "Kombet e Bashkuara".  

 
Kapitulli I 

Qëllimet dhe parimet 
 

Neni 1 
 
Kombet e Bashkuara marrin përsipër: 
1. të ruajnë paqen botërore dhe sigurinë ndërkombëtare dhe, për këtë qëllim, të 

marrin masa kolektive të efektshme për të parandaluar dhe mënjanuar kërcënimet 
e paqes, për të mposhtur veprimet mësymëse dhe shkeljet e tjera të paqes, si dhe 
për të zgjidhur me mjete paqësore sipas parimeve të drejtësisë dhe të drejtës 
ndërkombëtare konflikte ndërkombëtare apo situata, që do të mund të çonin në 
shkelje të paqes; 
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2. të zhvillojnë marrëdhënie miqësore mes kombeve, të cilat bazohen në parimet e 
barazisë dhe të vetëvendosjes së popujve si dhe të marrin masa të tjera të 
përshtatshme për konsolidimin e paqes; 

3. të ngrenë në këmbë një bashkëpunim ndërkombëtar për të zgjidhur probleme 
ndërkombëtare të natyrës ekonomike, sociale, kulturore dhe humanitare si dhe për 
të mbështetur dhe forcuar respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut 
për të gjithë, pa dallim race, seksi, gjuhe apo besimi fetar; 

4. të jenë qendra, në të cilën koordinohen me njëra-tjetrën përpjekjet e kombeve për 
të realizuar këto qëllime të përbashkëta. 

 
Neni 2  

 
Organizata dhe anëtarët e saj veprojnë në zbatim të qëllimeve të përcaktuara në nenin 1 
sipas parimeve të mëposhtme: 
1. Organizata bazohet në parimin e barazisë sovrane të të gjithë anëtarëve të saj. 
2. Të gjithë anëtarët përmbushin në mirëbesim të gjitha detyrimet, që ata marrin 

përsipër me anë të Kartës, me qëllim që të sigurojnë të drejtat dhe privilegjet, që u 
takojnë nga anëtarësia. 

3. Të gjithë anëtarët i zgjidhin konfliktet e tyre me mjete paqësore, në mënyrë të tillë 
që paqja botërore, siguria ndërkombëtare dhe drejtësia të mos rrezikohen. 

4. Të gjithë anëtarët ndalojnë në marrëdhëniet e tyre ndërkombëtare çdo kërcënim 
apo përdorim dhune, që drejtohet kundër paprekshmërisë territoriale apo 
pavarësisë politike të një shteti ose që bie ndesh me qëllimet e Kombeve të 
Bashkuara. 

5. Të gjithë anëtarët u japin Kombeve të Bashkuara asistencën e nevojshme për çdo 
masë, që Organizata merr në përputhje me Kartën; një shteti, ndaj të cilit 
Organizata ka marrë masa parandaluese apo detyruese, ato nuk i japin mbështetjen 
e tyre.  

6. Organizata kujdeset, që shtetet joanëtare të Kombeve të Bashkuara të veprojnë 
sipas këtyre parimeve, për sa kohë që kjo është e nevojshme për ruajtjen e paqes 
botërore dhe sigurisë ndërkombëtare. 

7. Nga kjo Kartë nuk rezulton e drejta e Kombeve të Bashkuara për të ndërhyrë në 
çështje të tilla, që për nga natyra bëjnë pjesë në kompetencat e brendshme të një 
shteti, apo detyrimi i shteteve anëtare, që për çështje të tilla të zbatojnë një 
rregullore me bazë Kartën; zbatimi i masave detyruese sipas kapitullit të VII nuk 
preket nga ky parim. 

 
 

Kapitulli II 
Anëtarësia 

 
Neni 3 

 
Anëtarë fillestarë të Kombeve të Bashkuara janë ato shtete, të cilat kanë marrë pjesë në 
Konferencën e Kombeve të Bashkuara mbi një Organizatë Ndërkombëtare në San 
Francisko ose që kishin nënshkruar që më parë Deklaratën e Kombeve të Bashkuara të 
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datës 1 janar 1942 dhe që tashmë nënshkruajnë këtë kartë dhe e ratifikojnë atë sipas 
nenit 110.  

 
Neni 4  

 
1. Anëtarët e Kombeve të Bashkuara mund të jenë të gjithë shtetet e tjera 

paqedashëse, që marrin përsipër detyrimet e kësaj Karte dhe që, sipas vlerësimit të 
organizatës, janë të afta dhe të vullnetshme të përmbushin këto detyrime.  

2. Pranimi i një shteti të tillë si anëtar i Kombeve të Bashkuara bëhet me 
rekomandim të Këshillit të Sigurimit dhe vendim të Asamblesë së Përgjithshme.  

 
Neni 5  

 
Asambleja e Përgjithshme, me rekomandim të Këshillit të Sigurisë, mund t'i mohojë 
një shteti anëtar, kundër të cilit Këshilli i Sigurimit ka marrë masa parandaluese apo 
detyruese, në mënyrë të përkohshme ushtrimin e të drejtave dhe privilegjeve, që 
rrjedhin nga anëtarësia. 

 
Neni 6  

 
Një anëtar i Kombeve të Bashkuara, i cili shkel në mënyrë të vazhdueshme parimet e 
kësaj Karte, Asambleja e Përgjithshme mund ta përjashtojë nga organizata me 
rekomandim të Këshillit të Sigurimit. 

 
 

Kapitulli III 
Organet 

 
Neni 7  

 
1. Organet kryesore të Kombeve të Bashkuara janë Asambleja e Përgjithshme, 

Këshilli i Sigurimit, Këshilli Ekonomik dhe Social, Këshilli i Kujdestarisë, 
Gjykata Ndërkombëtare dhe Sekretariati. 

2. Sipas nevojës mund të vihen në veprim në përputhje me këtë Kartë edhe organe 
dytësore. 

 
Neni 8  

 
Kombet e Bashkuara nuk aplikojnë kufizime në lidhje me barazinë gjinore mes burrave 
dhe grave për sa u përket te gjitha vendeve të punës në organet kryesore dhe dytësore. 
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Kapitulli IV 
Asambleja e Përgjithshme 

 
Përbërja  

Neni 9  
 
1. Asambleja e Përgjithshme përbëhet nga të gjithë anëtarët e Kombeve të 

Bashkuara. 
2. Secili prej anëtarëve ka jo më shumë se pesë përfaqësues në Asamblenë e 

Përgjithshme. 
 

Detyrat dhe kompetencat 
Neni 10 

 
Asambleja e Përgjithshme mund të marrë në shqyrtim të gjitha çështjet, që bien brenda 
kuadrit të Kartës ose që kanë të bëjnë me të drejtat e njërit prej organeve 
të parashikuara në këtë Kartë; me kusht respektimin e nenit 12, ajo mund të japë 
rekomandimet e saj në lidhje me këto çështje, drejtuar anëtarëve të Kombeve të 
Bashkuara ose Këshillit të Sigurimit ose të dyve bashkë. 

 
Neni 11  

 
1. Asambleja e Përgjithshme mund të merret me të gjitha parimet e përgjithshme të 

bashkëpunimit për ruajtjen e paqes botërore dhe sigurisë ndërkombëtare duke 
përfshirë këtu parimet e çarmatosjes dhe rregullores së armatimit si dhe, duke iu 
referuar këtyre parimeve, t'u drejtojë rekomandime anëtarëve ose Këshillit të 
Sigurimit, ose të dyve. 

2. Asambleja e Përgjithshme mund të shqyrtojë të gjitha çështjet, që kanë të bëjnë 
me ruajtjen e paqes botërore dhe sigurisë ndërkombëtare, dhe që i parashtrohen 
asaj nga një anëtar i Kombeve të Bashkuara ose nga Këshilli i Sigurimit ose nga 
një shtet joanëtar i Kombeve të Bashkuara, sipas nenit 35 kreu 2; me kusht 
respektimin e nenit 12, ajo mund t'u drejtojë shteteve të prekura ose Këshillit të 
Sigurimit ose të dyve rekomandime në lidhje me këto çështje. Nëse në kuadër të 
një çështjeje të tillë lind nevoja e masave të ndryshme atëherë Asambleja e 
Përgjithshme ia kalon atë para ose pas shqyrtimit Këshillit të Sigurimit. 

3. Asambleja e Përgjithshme mund të tërheqë vëmendjen e Këshillit të Sigurimit në 
lidhje me ato situata, të cilat përbëjnë rrezik për paqen botërore dhe sigurinë 
ndërkombëtare. 

4. Kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme sqaruar në këtë nen nuk kufizojnë 
efektin e përgjithshëm të nenit 10. 

 
Neni 12  

 
1. Për sa kohë që Këshilli i Sigurimit realizon detyrat e tij parashikuar nga Karta në 

rast konflikti apo në një situatë të caktuar, Asambleja e Përgjithshme nuk duhet të 
japë asnjë rekomandim, përveç rastit kur kjo kërkohet nga Këshilli i Sigurimit.  
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2. Sekretari i Përgjithshëm, me miratimin e Këshillit të Sigurimit i raporton 
Asamblesë së Përgjithshme në çdo sesion të kësaj të fundit në lidhje me të gjitha 
çështjet e ruajtjes së paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, që trajtohen nga Këshilli i 
Sigurimit; gjithashtu, ai njofton menjëherë Asamblenë e Përgjithshme, ose, në 
mungesë të sesionit të kësaj të fundit, Anëtarët e Kombeve të Bashkuara, sapo 
Këshilli i Sigurimit pezullon trajtimin e një çështjeje të tillë.  

 
Neni 13  

 
1. Asambleja e Përgjithshme inicion procese hetimore dhe jep rekomandime;  

(a) për të mbështetur bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën politike dhe për të 
favorizuar zhvillimet progresive të së drejtës ndërkombëtare dhe kodifikimin 
e saj;  

(b) për të mbështetur bashkëpunimin ndërkombëtar në fushat e ekonomisë, 
sistemit social, kulturës, edukimit dhe shëndetësisë si dhe për të kontribuar në 
realizimin e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore të tij pa dallim race, 
gjinie, gjuhe apo besimi fetar.  

2. Përgjegjësitë e mëtejshme, detyrat dhe kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme 
në lidhje me çështjet e përmendura në kreun 1, germa b përshkruhen në kapitujt IX 
dhe X.  

 
Neni 14  

 
Me kusht respektimin e nenit 12 Asambleja e Përgjithshme mund të japë rekomandime 
për neutralizimin paqësor të çdo situate, pavarësisht se si ka lindur ajo, nëse kjo situatë 
duket se është e prirë të bjerë ndesh me të mirat e përgjithshme ose me marrëdhëniet 
miqësore mes kombeve; e njëjta gjë vlen edhe për ato situata, që janë pasojë e 
shkeljeve të dispozitave të kësaj Karte mbi qëllimet dhe parimet e Kombeve të 
Bashkuara.  

 
Neni 15  

 
1. Asambleja e Përgjithshme merr dhe analizon raportet vjetore dhe raportet speciale 

të Këshillit të Sigurimit; pjesë e këtyre raporteve është edhe përshkrimi i masave, 
që Këshilli i Sigurimit ka vendosur të marrë ose ka marrë tashmë për ruajtjen e 
paqes botërore dhe sigurisë ndërkombëtare.  

2. Asambleja e Përgjithshme merr dhe analizon raportet e organeve të tjera të 
Kombeve të Bashkuara.  

 
Neni 16  

 
Asambleja e Përgjithshme realizon detyrat e saj përcaktuar në kapitujt XII dhe XIII 
mbi sistemin ndërkombëtar të Këshillit të Kujdestarisë; këtu bën pjesë edhe miratimi i 
marrëveshjeve të mirëbesimit/kujdestarisë për ato zona, që nuk janë cilësuar si zona 
strategjike.  
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Neni 17  
 
1. Asambleja e Përgjithshme shqyrton dhe miraton projektbuxhetin e organizatës.  
2. Shpenzimet e organizatës merren përsipër nga anëtarët e organizatës sipas një kodi 

shpërndarjeje, i cili duhet të caktohet nga Asambleja e Përgjithshme.  
3. Asambleja e Përgjithshme shqyrton dhe miraton të gjitha marrëveshjet financiare 

dhe buxhetore me organizatat e veçanta cilësuar në nenin 57; ajo analizon 
buxhetin e tyre administrativ me qëllim që t'u japë atyre rekomandime.  

 
Votimi 
Neni 18  

 
1. Çdo anëtar i Asamblesë së Përgjithshme ka një votë.  
2. Vendime të Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me çështje të rëndësishme 

kërkojnë një shumicë prej dy të tretash të anëtarëve të pranishëm votues. Në këto 
çështje bëjnë pjesë: rekomandime në lidhje me ruajtjen e paqes botërore dhe 
sigurisë ndërkombëtare, zgjedhje e anëtarëve jo të përhershëm të Këshillit të 
Sigurimit, zgjedhja e anëtarëve të Këshillit Social-Ekonomik, zgjedhja e anëtarëve 
të Këshillit të Kujdestarisë sipas nenit 86 kreu 1, germa c, pranimi i anëtarëve të 
rinj në Kombet e Bashkuara, heqja e përkohshme e të drejtave dhe privilegjeve, që 
rrjedhin nga anëtarësia, përjashtimi i anëtarëve, çështje që kanë të bëjnë me 
mënyrën e veprimit të sistemit të mirëbesimit si dhe çështje të buxhetit.  

3. Vendime në lidhje me çështje të tjera, duke përfshirë këtu përcaktimin e grupeve 
të tjera çështjesh, për të cilat vendoset me shumicën e dy të tretave, kërkojnë 
shumicën e anëtarëve të pranishëm votues.  

 
Neni 19  

 
Një anëtar i Kombeve të Bashkuara, i cili ka mbetur prapa me pagesën e kontributeve 
të veta financiare, nuk ka të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëse shuma e 
papaguar arrin apo kalon vlerën e kontributeve, që ky anëtar duhej të kishte paguar në 
dy vitet e plota paraardhëse. Asambleja e Përgjithshme mund t'i lejojë atij sërish 
ushtrimin e të drejtës së votës, nëse ajo ka bindjen se kjo vonesë në pagesë ka për arsye 
rrethana, për të cilat nuk mban përgjegjësi ky anëtar. 

 
Procedura  

Neni 20  
 
Asambleja e Përgjithshme mblidhet rregullisht një herë në vit dhe, nëse e kërkojnë 
rrethanat, në sesione të jashtëzakonshme. Sesionet e jashtëzakonshme thirren nga 
Sekretari i Përgjithshëm me kërkesë të Këshillit të Sigurimit ose shumicës së anëtarëve 
të Kombeve të Bashkuara. 
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Neni 21  
 
Asambleja e Përgjithshme jep rendin e aktivitetit. Për çdo sesion ajo zgjedh presidentin 
e vet. 

 
Neni 22  

 
Asambleja e Përgjithshme mund të verë në veprim organe dytësore, nëse e konsideron 
këtë të nevojshme për realizimin e detyrave të saj. 

 
 

Kapitulli V 
Këshilli i Sigurimit  

 
Përbërja 
Neni 23  

 
1. Këshilli i Sigurimit përbëhet nga pesëmbëdhjetë anëtarë të Kombeve të 

Bashkuara. Republika e Kinës, Franca, Bashkimi Sovjetik, Mbretëria e Bashkuar e 
Britanisë dhe Irlanda e Veriut si dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë anëtarë 
të përhershëm të Këshillit të Sigurimit. Asambleja e Përgjithshme zgjedh dhjetë 
anëtarë të tjerë të Kombeve të Bashkuara si anëtarë jo të përhershëm të Këshillit të 
Sigurimit; këtu duhen marrë parasysh në mënyrë të veçantë pikëpamjet e 
mëposhtme: në radhë të parë kontributi i anëtarëve të Kombeve të Bashkuara në 
ruajtjen e paqes botërore dhe sigurisë ndërkombëtare ai dhe në realizimin e 
objektivave të tjera të organizatës, e më tej edhe shpërndarja e përshtatshme 
gjeografike e vendeve. 

2. Anëtarët jo të Përhershëm të Këshillit të Sigurimit zgjidhen për një periudhë 
dyvjeçare. Gjatë zgjedhjes së parë të anëtarëve jo të përhershëm, që zhvillohet pas 
rritjes së numrit të anëtarëve të Këshillit nga 11 në 15, zgjidhen dy nga katër 
anëtarët shtesë për një periudhë njëvjeçare. Anëtarët, që largohen nuk mund të 
zgjidhen sërish drejtpërdrejt. 

3. Secili prej anëtarëve të Këshillit të Sigurimit ka këtu një përfaqësues të tijin. 
 

Neni 24  
 
1. Për të garantuar një veprim të shpejtë dhe të efektshëm të Kombeve të Bashkuara 

anëtarët e tyre ia kalojnë Këshillit të Sigurimit përgjegjësinë kryesore për ruajtjen 
e paqes botërore dhe të sigurisë ndërkombëtare si dhe njohin faktin, që Këshilli i 
Sigurimit gjatë realizimit të detyrimeve, që rrjedhin nga kjo përgjegjësi, vepron në 
emrin e Kombeve të Bashkuara. 

2. Gjatë përmbushjes së këtyre detyrimeve Këshilli i Sigurimit vepron në përputhje 
me qëllimet dhe parimet e Kombeve të Bashkuara. Kompetencat, që atij i njihen 
në këtë kontekst, sqarohen në kapitujt VI, VII, VIII dhe XII. 

3. Këshilli i Sigurimit i paraqet për shqyrtim Asamblesë së Përgjithshme raportet 
vjetore dhe, në rast se duhet, edhe raporte te veçanta.  
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Neni 25  
 
Anëtarët e Kombeve të Bashkuara bien dakord të pranojnë dhe zbatojnë vendimet e 
Këshillit të Sigurimit në përputhje me këtë Kartë. 

 
Neni 26  

 
Me qëllim që vendosja dhe ruajtja e paqes botërore dhe sigurisë ndërkombëtare të 
mbështeten në mënyrë të tillë, që për qëllime armatimi të përdoren sa më pak nga 
burimet njerëzore dhe ekonomike në botë, Këshilli i Sigurimit ngarkohet, që me 
mbështetjen e Komisionit të Shtabit të Përgjithshëm parashikuar në nenin 47 të hartojë 
plane, të cilat u duhen parashtruar Kombeve të Bashkuara me qëllim ngritjen e një 
sistemi rregullash në lidhje me armatimin. 

 
Votimi 
Neni 27  

 
1. Secili prej anëtarëve të Këshillit të Sigurimit ka një votë. 
2. Për vendimet e Këshillit të Sigurimit në lidhje me çështje procedurale nevojitet 

miratimi i nëntë anëtarëve. 
3. Për vendimet e Këshillit të Sigurimit në lidhje me të gjitha çështjet e tjera nevojitet 

miratimi i nëntë anëtarëve përfshirë edhe të gjithë anëtarët e përhershëm, gjithsesi 
duke iu përmbajtur kushtit, që në rast vendimesh në bazë të kapitullit VI dhe nenit 
52, kreu 3, palët në konflikt duhet të abstenojnë.  

 
Procedura 

Neni 28  
 
1. Këshilli i Sigurimit organizohet në mënyrë të tillë që të mundë të realizojë në 

mënyrë të vazhdueshme detyrat e tij. Secili prej anëtarëve të tij duhet, që për këtë 
qëllim të jetë i përfaqësuar në selinë e organizatës  

2. Këshilli i Sigurimit mblidhet në seanca të rregullta mbledhjesh; këtu mund të 
përfaqësohet secili prej anëtarëve të tij sipas dëshirës nga një anëtar qeverie ose 
nga një i deleguar i tij për këtë qëllim.  

3. Këshilli i Sigurimit, përveç se në selinë e organizatës, mund të mblidhet edhe në 
vende të tjera, nëse ai do të gjykonte se kjo do t'i shërbente më mirë punës së tij.  

 
Neni 29  

 
Këshilli i Sigurimit mund të vërë në veprim organe dytësore, nëse ai do ta konsideronte 
këtë si të domosdoshme për realizimin e detyrave të tij. 

 
Neni 30  

 
Këshilli i Sigurimit vendos një rend aktiviteti; në këtë mënyrë ai rregullon edhe 
procedurat për zgjedhjen e presidentit të tij.  
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Neni 31  
 
Një anëtar i Kombeve të Bashkuara, i cili nuk është anëtar i Këshillit të Sigurimit, 
mund të marrë pjesë pa të drejtë vote në diskutimin e çdo çështjeje paraqitur Këshillit 
të Sigurimit, nëse ky i fundit mendon, se interesat e këtij anëtari janë prekur në mënyrë 
të veçantë.  

 
Neni 32  

 
Anëtarët e Kombeve të Bashkuara, që nuk janë anëtarë të Këshillit të Sigurimit, si dhe 
shtete joanëtare të Kombeve të Bashkuara ftohen të marrin pjesë pa të drejtë vote në 
diskutimet e Këshillit të Sigurimit në lidhje me një konflikt, me të cilin merret ky i 
fundit, nëse këto shtete janë palë në konflikt. Për pjesëmarrjen e një shteti joanëtar të 
Kombeve të Bashkuara Këshilli i Sigurimit përcakton kushte, që ai i konsideron të 
drejta. 
 
 

Kapitulli VI 
Zgjidhja paqësore e konflikteve 

 
Neni 33 

 
1. Palët e një konflikti, vijimi i të cilit mund të rrezikojë ruajtjen e paqes dhe sigurisë 

ndërkombëtare përpiqen fillimisht të arrijnë në një zgjidhje të konfliktit me anë 
bisedimesh, analizash, ndërmjetësimesh, gjykimesh, vendimesh gjyqësore, 
përfshirjes së institucioneve rajonale ose marrëveshjesh ose përmes mjetesh të 
tjera paqësore në zgjedhjen e palëve. 

2. Këshilli i Sigurimit, në rast se e konsideron të nevojshme, u bën apel palëve, të 
zgjidhin konfliktet e tyre përmes mjetesh të tilla. 

 
Neni 34 

 
Këshilli i Sigurimit mund të marrë në shqyrtim çdo konflikt apo situatë, që mund të 
bëhet shkak fërkimesh ndërkombëtare ose konfliktesh të ndryshme, për të përcaktuar, 
nëse vijimi i konfliktit apo situatës në fjalë, do të mund të rrezikonte ruajtjen e paqes 
dhe sigurisë ndërkombëtare. 

 
Neni 35 

 
1. Secili prej anëtarëve të Kombeve të Bashkuara mund të sjellë në vëmendjen e 

Këshillit të Sigurimit ose Asamblesë së Përgjithshme çdo konflikt apo situatë 
përcaktuar në nenin 34. 

2. Një shtet joanëtar i Kombeve të Bashkuara mund të sjellë në vëmendjen e 
Këshillit të Sigurisë ose të Asamblesë së Përgjithshme çdo konflikt apo situatë, 
palë e të cilit /së cilës ai është, nëse ai pranon detyrimet e përcaktuara në këtë kartë 
në lidhje me zgjidhjen paqësore të këtij konflikti. 
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3. Mënyra e të proceduarit të Asamblesë së Përgjithshme në çështje, në lidhje me të 
cilat tërhiqet vëmendja sikurse parashikohet në këtë nen, përcaktohet sipas neneve 
11 dhe 12. 

 
Neni 36 

 
1. Këshilli i Sigurimit mund të rekomandojë në çdo stad të një konflikti në kuptimin 

e nenit 33 ose të një situate të së njëjtës natyrë, procedura apo metoda të 
përshtatshme për zgjidhjen e tyre. 

2. Këshilli i Sigurimit duhet të marrë në konsideratë të gjitha procedurat, që palët 
kanë pranuar tashmë për zgjidhjen e konfliktit. 

3. Gjatë rekomandimeve të tij sipas këtij neni, Këshilli i Sigurimit duhet të ketë 
parasysh, që konfliktet ligjore, në përgjithësi i duhen paraqitur Gjykatës 
Ndërkombëtare nga palët në përputhje me statutin e tij. 

 
Neni 37 

 
1. Nëse palët e një konflikti, në kuptimin e nenit 33, nuk arrijnë në një zgjidhje me 

mjetet e përshkruara në këtë nen, ato ia parashtrojnë konfliktin Këshillit të 
Sigurimit. 

2. Nëse, sipas gjykimit të Këshillit të Sigurisë, vijimi i konfliktit do të përbënte një 
rrezik faktik për ruajtjen e paqes botërore dhe të sigurisë ndërkombëtare, atëherë ai 
vendos, nëse do të veprojë sipas nenit 36 apo do të japë ato rekomandime, sipas tij 
të përshtatshme për zgjidhjen e konfliktit. 

 
Neni 38 

 
Pavarësisht neneve 33 deri 37, Këshilli i Sigurimit mund t’u drejtojë rekomandimet e 
tij palëve në konflikt për një zgjidhje paqësore të këtij të fundit, nëse të gjitha palët e 
konfliktit e kërkojnë këtë. 
 
 

Kapitulli VII 
Masa në rast kërcënimi apo shkeljeje të paqessi dhe në rast veprimesh mësymëse 

 
Neni 39 

 
Këshilli i Sigurimit është ai, që përcakton, nëse kemi të bëjmë me një kërcënim ose 
prishje të paqes ose sulm; ai jep rekomandimet e tij dhe vendos se cilat masa duhen 
marrë sipas neneve 41 dhe 42, për të ruajtur ose për të rivendosur paqen botërore dhe 
sigurinë ndërkombëtare. 

 
Neni 40 

 
Për të parandaluar një rëndim të gjendjes, Këshilli i Sigurimit, përpara se të japë 
rekomandime sipas nenit 39 apo të vendosë masa, mund t’u kërkojë palëve të ndjekin 
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masat e përkohshme vlerësuar prej tij si të nevojshme ose të dëshirueshme. Këto masa 
të përkohshme nuk i prekin të drejtat, pretendimet dhe pozicionin e palëve 
pjesëmarrëse. Nëse këto masa të përkohshme nuk ndiqen, atëherë Këshilli i Sigurimit 
do të mbajë përgjegjësinë përkatëse për këtë dështim të tijin. 

 
Neni 41 

 
Këshilli i Sigurimit mund të vendosë, se cilat masa duhen marrë - duke përjashtuar 
ndërhyrjen me armë - në mënyrë, që vendimet e tij të bëhen të efektshme; ai mund t’u 
kërkojë anëtarëve të Kombeve të Bashkuara, të realizojnë këto masa. Këtu përfshihen 
ndërprerjet e plota ose të pjesshme të marrëdhënieve ekonomike, të transportit 
hekurudhor, ujor dhe ajror, të lidhjeve postare, telegrafike dhe me radiomarrëse dhe të 
mundësive të tjera të qarkullimit si dhe ndërprerja e marrëdhënieve diplomatike. 

 
Neni 42 

 
Nëse Këshilli i Sigurimit është i mendimit, se masat e parashikuara në nenin 41 do të 
jenë të pamjaftueshme ose nëse ato kanë rezultuar si të tilla, atëherë ai mund të 
realizojë masat e nevojshme për ruajtjen apo rivendosjen e paqes botërore dhe të 
sigurisë ndërkombëtare duke përdorur forcat e armatosura tokësore, ajrore dhe ujore. 
Në këto masa përfshihen demonstrimet e forcës, bllokada dhe angazhime të tjera të 
forcave të armatosura tokësore, ajrore dhe ujore. 

 
Neni 43 

 
1. Të gjithë anëtarët e Kombeve të Bashkuara marrin përsipër të kontribuojnë në 

ruajtjen e paqes botërore duke vënë në dispozicion, me kërkesën e Këshillit të 
Sigurisë, sipas përcaktimeve të një apo disa marrëveshjeve lidhur me këtë të 
fundit, trupat e tyre të armatosura, duke ofruar mbështetjen e tyre dhe lehtësira të 
tjera deri edhe marshimin e trupave, për sa kohë që kjo është e nevojshme për 
ruajtjen e paqes botërore dhe të sigurisë ndërkombëtare. 

2. Këto marrëveshje duhet të parashikojnë numrin dhe llojin e trupave, nivelin e 
gatishmërisë së tyre, vendndodhjen e tyre të përgjithshme si dhe llojin e asistencës 
dhe të lehtësirave. 

3. Me iniciativën e Këshillit të Sigurimit këto marrëveshje përfundohen sa më shpejt 
të jetë e mundur nëpërmjet bisedimesh. Ato lidhen mes Këshillit të Sigurimit nga 
njëra anë dhe anëtarëve të veçantë apo grupesh anëtarësh nga ana tjetër dhe 
nënshkruhen nga shtetet nënshkruese sipas ligjit të tyre kushtetues. 

 
Neni 44 

 
Nëse Këshilli i Sigurimit ka vendosur përdorimin e dhunës, ai fton një anëtar, që nuk 
ka përfaqësues në këtë Këshill, që të marrë pjesë me dëshirën e tij në vendimet mbi 
hedhjen në veprim të kontingjenteve të forcave të armatosura të këtij anëtari, përpara se 
t’ia kërkojë këtë bazuar në detyrimet e marra përsipër me anë të nenit 43. 
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Neni 45 
 
Që Kombet e Bashkuara të jenë të afta të realizojnë ndërhyrje urgjente ushtarake, 
anëtarët e kësaj Organizate i mbajnë kontingjentet e tyre të Forcave të armatosura 
ajrore gati për hedhje në veprim në kuadër të masave detyruese të përbashkëta 
ndërkombëtare. Potencialin dhe nivelin e gatishmërisë së këtyre kontingjenteve si dhe 
planet për masat e tyre të përbashkëta i përcakton Këshilli i Sigurimit me mbështetjen e 
Komisionit të Shtabit të Përgjithshëm në kuadër të marrëveshjeve të veçanta të 
përmendura në nenin 43. 

 
Neni 46 

 
Planet për përdorimin e armëve përgatiten nga Këshilli i Sigurimit me mbështetjen e 
Komisionit të Shtabit të Përgjithshëm. 

 
Neni 47 

 
1. Komisioni i Shtabit të Përgjithshëm funksionon për të këshilluar dhe mbështetur 

Këshillin e Sigurimit në të gjitha ato çështje, që kanë të bëjnë me nevojat e tij 
ushtarake për mbrojtjen e paqes botërore dhe sigurisë ndërkombëtare, hedhjen në 
veprim dhe udhëheqjen e forcave të armatosura, vënë në dispozicion Këshillit të 
Sigurimit, si dhe me rregulloren e armatimit dhe çarmatimin eventual. 

2. Komisioni i Shtabit të Përgjithshëm përbëhet nga shefat e shtabeve të 
përgjithshëm të shteteve anëtare të Këshillit të Sigurimit ose nga përfaqësuesit e 
tyre. Një anëtar i Kombeve të Bashkuara, i përfaqësuar jo në mënyrë të 
përhershme në Komision, ftohet nga ky i fundit, që t’i bashkëngjitet atij, nëse 
bashkëpunimi i këtij anëtari është i nevojshëm për realizimin e suksesshëm të 
detyrave të komisionit. 

3. Komisioni i Shtabit të Përgjithshëm, nën autoritetin e Këshillit të Sigurimit, është 
përgjegjës për udhëheqjen strategjike të të gjitha forcave të armatosura, që i janë 
vënë në dispozicion Këshillit të Sigurimit. Çështje rreth udhëheqjes së këtyre 
forcave të armatosura rregullohen më vonë. 

4. Komisioni i Shtabit të Përgjithshëm, me autorizimin e Këshillit të Sigurimit dhe 
pas konsultimesh me institucionet përkatëse vendase, mund të vërë në veprim 
nënkomisionet rajonale. 

 
Neni 48 

 
1. Masat e domosdoshme për realizimin e vendimeve të Këshillit të Sigurisë për 

mbrojtjen e paqes dhe të sigurisë ndërkombëtare merren nga të gjithë ose nga disa 
anëtarë të Kombeve të Bashkuara pas dhënies së vlerësimit nga Këshilli i 
Sigurimit. 

2. Këto vendime realizohen drejtpërdrejt nga anëtarët e Kombeve të Bashkuara si 
dhe përmes masave të marra nga institucionet përkatëse ndërkombëtare, anëtarë të 
të cilave ato janë. 
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Neni 49 
 
Gjatë realizimit të masave të vendosura nga Këshilli i Sigurimit anëtarët e Kombeve të 
Bashkuara asistojnë bashkërisht njëri-tjetrin në mënyrë aktive. 

 
Neni 50 

 
Nëse Këshilli i Sigurimit merr masa parandaluese ose shtrënguese ndaj një shteti, çdo 
shtet tjetër, anëtar ose jo i Kombeve të Bashkuara, të cilin realizimi i këtyre masave e 
vendos përpara problemesh të veçanta ekonomike, konsultohet me Këshillin e 
Sigurimit për zgjidhjen e këtyre problemeve. 

 
Neni 51 

 
Në rast të një sulmi të armatosur kundër një anëtari të Kombeve të Bashkuara, kjo 
Kartë nuk bie absolutisht ndesh me të drejtën natyrore të vetëmbrojtjes individuale apo 
kolektive, deri sa Këshilli i Sigurimit të ketë marrë masat e nevojshme për mbrojtjen e 
paqes botërore dhe të sigurisë ndërkombëtare. Masat, që një anëtar merr gjatë ushtrimit 
të së drejtës së tij për vetëmbrojtje, i duhen bërë menjëherë të ditura Këshillit të 
Sigurimit; ato nuk prekin assesi plotfuqinë dhe detyrimin e këtij Këshilli, që burojnë 
nga kjo Kartë, për të marrë në çdo moment masat, që ai i konsideron të domosdoshme 
për ruajtjen ose rivendosjen e paqes dhe të sigurisë ndërkombëtare.  
 
 

Kapitulli VIII 
Marrëveshjet rajonale 

 
Neni 52 

 
1. Kjo Kartë nuk e përjashton ekzistencën e marrëveshjeve rajonale për trajtimin e 

atyre çështjeve, që kanë të bëjnë me ruajtjen e paqes botërore dhe të sigurisë 
ndërkombëtare, në kuadër të të cilave merren masa të natyrës rajonale; kusht 
paraprak për këtë është, që këto marrëveshje ose institucione dhe efekti i tyre të 
përputhen me qëllimet dhe parimet e Kombeve të Bashkuara. 

2. Anëtarët e Kombeve të Bashkuara, që lidhin të tilla marrëveshje apo ngrenë të tilla 
institucione, përpiqen me të gjitha mundësitë e tyre, që duke iu referuar këtyre 
marrëveshjeve ose institucioneve rajonale të zgjidhin në mënyrë paqësore 
konfliktet e kufizuara nga pikëpamja lokale, përpara se me to të merret Këshilli i 
Sigurimit. 

3. Këshilli i Sigurimit mbështet zhvillimin e procedurave për zgjidhjen paqësore të 
konflikteve të kufizuara nga pikëpamja lokale duke iu referuar këtyre 
marrëveshjeve ose institucioneve rajonale, qoftë kjo me iniciativën e shteteve 
pjesëmarrëse, qoftë me udhëzimet e vetë Këshillit të Sigurimit.  

4. Zbatimi i neneve 34 dhe 35 nuk preket nga ky nen. 
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Neni 53 
 
1. Këshilli i Sigurimit u referohet këtyre marrëveshjeve ose institucioneve rajonale, 

nëse duhet, për realizimin e masave shtrënguese nën autoritetin e tij. Pa 
autorizimin e Këshillit të Sigurimit nuk mund të merren masa detyruese 
parashikuar në marrëveshje rajonale apo nga ana e institucioneve rajonale; këtu 
përjashtohen masat kundër një shteti armik në kuptimin e kreut 2, nëse këto janë të 
parashikuara në nenin 107 apo në marrëveshje rajonale, të lidhura për t’iu 
kundërvënë ushtrimit të një politike mësymëse nga një shtet i tillë; ky përjashtim 
vlen derisa organizatës, me kërkesë të qeverive pjesëmarrëse, t’i caktohet detyra të 
pengojë sulmet e reja të një shteti të tillë. 

2. Me termin “shtet armik“ në kreun 1 cilësohet secili prej shteteve, që gjatë Luftës 
së Dytë Botërore ishte armik i nënshkruesve të kësaj Karte. 

 
Neni 54 

 
Këshilli i Sigurimit duhet informuar vazhdimisht dhe në mënyrë të plotë në lidhje me 
masat, që janë marrë apo mendohet të merren në bazë marrëveshjesh rajonale apo nga 
institucionet rajonale me qëllim ruajtjen e paqes botërore dhe sigurisë ndërkombëtare.  
 
 

Kapitulli IX 
Bashkëpunimi ndërkombëtar në fushën ekonomike dhe sociale 

 
Neni 55 

 
Për të krijuar atë gjendje stabiliteti dhe mirëqenieje, që është e nevojshme në mënyrë 
që mes kombeve të mbizotërojnë marrëdhënie paqësore dhe miqësore, të cilat bazohen 
në respektimin e parimeve të barazisë dhe të vetëvendosjes, Kombet e Bashkuara 
mbështesin: 

(a) përmirësimin e standardeve të jetesës, punësimin e plotë dhe krijimin e 
kushteve për progres dhe rritje ekonomike e sociale; 

(b) zgjidhjen e problemeve ndërkombëtare të natyrës ekonomike, sociale, 
shëndetësore dhe të ngjashme me to si dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në 
fushën e kulturës dhe edukimit; 

(c) respektimin e përgjithshëm dhe realizimin e të drejtave të njeriut dhe lirive 
themelore për të gjithë njerëzit pa dallim race, gjinie, gjuhe dhe besimi fetar. 

 
Neni 56 

 
Të gjitha shtetet anëtare marrin përsipër, të bashkëpunojnë në grup dhe veçmas me 
organizatën për të arritur qëllimet e përshkruara në nenin 55. 
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Neni 57 
 
1. Organizatat e veçanta, të cilat janë ngritur në bazë marrëveshjesh ndërshtetërore 

dhe që synojnë përmbushjen e një sërë detyrash ndërkombëtare në fushat 
ekonomike, sociale, kulturore, edukative, shëndetësore dhe të tjera të ngjashme me 
to, përshkruar në këto dokumente detyruese, e krijojnë raportin me Kombet e 
Bashkuara siç parashikohet në nenin 63. 

2. Këto organizata, që kanë vendosur lidhjen e tyre me Kombet e Bashkuara, më 
poshtë do të quhen „Organizata të posaçme“. 

 
Neni 58 

 
Organizata e Kombeve të Bashkuara jep rekomandime për të koordinuar objektivat dhe 
veprimtaritë e Organizatave të Posaçme. 

 
Neni 59 

 
Organizata e Kombeve të Bashkuara inicion, në rast se duhet, bisedime mes shteteve 
përkatëse me qëllim ngritjen e një Organizate të Posaçme të re, nëse kjo do të ishte e 
nevojshme për realizimin e objektivave përcaktuar në nenin 55. 

 
Neni 60 

 
Për realizimin e detyrave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të përmendur në 
këtë kapitull, është përgjegjëse Asambleja e Përgjithshme dhe organi i saj, Këshilli 
Ekonomik dhe Social; ky i fundit zotëron për këtë qëllim kompetencat, që i njihen atij 
në Kapitullin X.  
 
 

Kapitulli X 
Këshilli Ekonomik dhe Social 

 
Përbërja 
Neni 61 

 
1. Këshilli Ekonomik dhe Social përbëhet nga pesëdhjetë e katër anëtarë të Kombeve 

të Bashkuara, zgjedhur nga Asambleja e Përgjithshme. 
2. Me kusht respektimin e paragrafit 3, çdo vit zgjidhen tetëmbëdhjetë anëtarë të 

Këshillit Ekonomik dhe Social me një mandat 3-vjeçar. Një anëtari, të cilit i ka 
mbaruar mandati, mund të zgjidhet menjëherë sërish. 

3. Gjatë zgjedhjeve të para pas rritjes së numrit të anëtarëve të Këshillit nga 
njëzeteshtatë në pesëdhjetekatër, përveç anëtarëve, që do të zgjidhen në vend të 
nëntë anëtarëve, mandati i të cilëve mbaron me vitin përkatës, do të zgjidhen edhe 
njëzet e shtatë anëtarë të tjerë të Këshillit Ekonomik dhe Social. Mandati zyrtar i 
nëntë prej këtyre njëzeteshtatë anëtarëve shtesë mbaron pas një viti, ndërsa ai i 
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nëntë anëtarëve të tjerë pas dy vitesh; çështje të tjera rregullohen nga Asambleja e 
Përgjithshme. 

4. Çdo anëtar i Këshillit Ekonomik dhe Social ka në këtë Këshill një përfaqësues të 
tijin. 

 
Detyrat dhe kompetencat 

Neni 62 
 
1. Këshilli Ekonomik dhe Social mund të marrë në analizë apo të iniciojë analizën e 

çështjeve ndërkombëtare në fushat e ekonomisë, sistemit social, kulturës, edukimit 
dhe shëndetësisë si dhe në fusha të tjera të ngjashme me to, ose të hartojë apo të 
iniciojë hartimin e raporteve përkatëse; në lidhje me çdo çështje të tillë ai mund t’i 
japë rekomandime Asamblesë së Përgjithshme, anëtarëve të Kombeve të 
Bashkuara dhe organizatave të posaçme përkatëse. 

2. Ai mund të japë rekomandime për të mbështetur respektimin dhe zbatimin e të 
drejtave të njeriut dhe lirive themelore për të gjithë. 

3. Në lidhje me çështje, që janë kompetencë e tij, ai mund të hartojë marrëveshje dhe 
t’ia paraqesë ato Asamblesë së Përgjithshme. 

4. Ai mund edhe të thërrasë konferenca ndërkombëtare në lidhje me çështje, që janë 
kompetencë e tij, gjithnjë në përputhje me rregullat e përcaktuara nga Kombet e 
Bashkuara. 

 
Neni 63 

 
1. Këshilli Ekonomik dhe Social mund të lidhë marrëveshje më secilën prej 

organizatave të posaçme, përcaktuar në nenin 57, marrëveshje këto ku rregullohen 
marrëdhëniet e organizatave përkatëse me Kombet e Bashkuara. Për këto 
marrëveshje nevojitet miratimi i Asamblesë së Përgjithshme. 

2. Ai mund të koordinojë veprimtarinë e organizatave të posaçme duke realizuar me 
to konsultime si dhe duke iu drejtuar atyre, Asamblesë së Përgjithshme dhe 
anëtarëve të Kombeve të Bashkuara rekomandimet e tij. 

 
Neni 64 

 
1. Këshilli Ekonomik dhe Social mund të ndërmarrë hapa të përshtatshëm, në 

mënyrë që të marrë nga organizatat e posaçme raporte periodike. Ai mund të lidhë 
marrëveshje me anëtarët e Kombeve të Bashkuara dhe me organizatat e posaçme, 
në mënyrë që të marrë prej tyre raporte në lidhje me masat e marra për realizimin e 
rekomandimeve të tij dhe të rekomandimeve të Asamblesë së Përgjithshme në 
lidhje me çështje, që janë kompetencë e tij. 

2. Ai mund të informojë Asamblenë e Përgjithshme në lidhje me vërejtjet e tij mbi 
këto raporte. 
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Neni 65 
 
Këshilli Ekonomik dhe Social mund t’i japë informacione Këshillit të Sigurimit dhe ta 
mbështesë atë, me kërkesë të këtij të fundit. 

 
Neni 66 

 
1. Këshilli Ekonomik dhe Social realizon të gjitha detyrat, të cilat janë kompetencë e 

tij lidhur edhe me zbatimin e rekomandimeve te Asamblesë së Përgjithshme. 
2. Me miratimin e Asamblesë së Përgjithshme ai mund të kryejë të gjitha shërbimet, 

që i kërkohen nga anëtarët e Kombeve të Bashkuara apo organizatat e posaçme. 
3. Ai realizon edhe të gjitha detyrat e tjera, që i takojnë atij sipas kësaj Karte apo që i 

caktohen nga Asambleja e Përgjithshme. 
 

Votimi 
Neni 67 

 
1. Secili prej anëtarëve të Këshillit Ekonomik dhe Social ka një votë. 
2. Vendimet e Këshillit Ekonomik dhe Social merren me shumicën e anëtarëve të 

pranishëm votues. 
 

Procedura 
Neni 68 

 
Këshilli Ekonomik dhe Social aktivizon komisionet për çështje ekonomike dhe sociale 
dhe për mbështetjen të drejtave të njeriut si dhe të gjitha komisionet tjera të nevojshme 
për realizimin e detyrave të tij. 

 
Neni 69 

 
Nëse Këshilli Ekonomik dhe Social trajton një çështje, që për një anëtar të Kombeve të 
Bashkuara është me rëndësi të veçantë, atëherë ai e fton atë të marrë pjesë në seancat e 
konsultimeve pa të drejtë vote. 

 
Neni 70 

 
Këshilli Ekonomik dhe Social mund të lidhë marrëveshje të tilla, që përfaqësues të 
organizatave të posaçme të marrin pjesë pa të drejtë vote në seancat e tij të 
konsultimeve dhe në ato të komisioneve të aktivizuara prej tij, si dhe që përfaqësuesit e 
tij të marrin pjesë në seancat e konsultimeve të organizatave të posaçme. 

 
Neni 71 

 
Këshilli Ekonomik dhe Social mund të lidhë marrëveshje të përshtatshme me qëllim 
konsultimin me organizata jo-qeveritare, që merren me çështje të kompetencës së tij. 
Marrëveshje të tilla mund të lidhen me organizata ndërkombëtare dhe, për sa kohë që 



Lista III - Instrumentet tjera ndërkombëtare që kodifikojnë rregulla të rëndësishme... 

 338 

është e përshtatshme, edhe me organizata kombëtare, pasi anëtari përkatës i Kombeve 
të Bashkuara të jetë konsultuar në lidhje me këtë. 

 
Neni 72 

 
1. Këshilli Ekonomik dhe Social vendos rendin e aktivitetit të tij; këtu ai përcakton 

edhe procedurat për zgjedhjen e presidentit të tij. 
2. Këshilli Ekonomik dhe Social mblidhet sipas nevojës në përputhje me rendin e 

aktivitetit të tij; në këtë të fundit parashikohet edhe thirrja e seancave me kërkesën 
e shumicës së anëtarëve të tij.  

 
 

Kapitulli XI 
Deklaratë mbi territoret shtetërore pa vetëqeverisje 

 
Neni 73 

 
Anëtarët e Kombeve të Bashkuara, që kanë apo marrin përsipër përgjegjësinë për 
administrimin e territoreve shtetërore, popujt e të cilave nuk kanë arritur ende 
vetëqeverisjen e plotë, njohin parimin, sipas të cilit interesat e banorëve të këtyre 
territoreve shtetërore kanë përparësi; ata marrin përsipër si një detyrë të shenjtë 
detyrimin, që, në kuadër të sistemit të paqes botërore dhe sigurisë ndërkombëtare, 
ngritur përmes kësaj Karte, të mbështesin maksimalisht të mirën e këtyre banorëve. Për 
këtë qëllim ata marrin përsipër, 

(a) të garantojnë progresin politik, ekonomik, social dhe arsimor, trajtimin e 
drejtë dhe mbrojtjen e këtyre popujve nga abuzimet duke treguar respektin e 
duhur përkundrejt kulturës së tyre; 

(b) të zhvillojnë vetëqeverisjen, të marrin në konsideratë, sikurse duhet synimet 
politike të këtyre popujve dhe t’i mbështesin ata gjatë zhvillimit progresiv të 
institucioneve të tyre të lira politike, dhe kjo në përputhje me raportet e 
veçanta të çdo territori shtetëror, të popullsisë së tij dhe të nivelit përkatës të 
zhvillimit; 

(c) të konsolidojnë paqen botërore dhe sigurinë ndërkombëtare; 
(d) të nxisin masat për ndërtim dhe zhvillim, të mbështesin veprimtarinë 

kërkimore si dhe të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, e në rast se duhet edhe me 
organizatat ndërkombëtare të specialitetit, në mënyrë që të realizojnë kështu 
qëllimet sociale, ekonomike dhe shkencore përcaktuar me këtë nen; 

(e) t’i përcjellë rregullisht për njoftim Sekretarit të Përgjithshëm, duke respektuar 
kufizimet, që marrin në konsideratë sigurinë dhe kushtetutën, informacione 
statistikore dhe informacione të tjera të natyrës teknike në lidhje me sistemin 
ekonomik, social dhe arsimor në territoret shtetërore, që nuk përcaktohen në 
kapitujt XII dhe XIII, territore këto për të cilat ata mbajnë përgjegjësi. 
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Neni 74 
 
Anëtarët e Kombeve të Bashkuara bien dakord, që politika e ndjekur prej tyre për 
territoret shtetërore, që përcaktohen në këtë kapitull, të mbështetet në parimin e 
përgjithshëm të fqinjësisë së mirë në çështje sociale, ekonomike dhe tregtare jo më pak 
sesa politika që ata ndjekin në vendet e tyre; këtu duhen marrë në konsideratë sikurse 
duhet interesat dhe mirëqenia e pjesës tjetër të botës.  
 
 

Kapitulli XII 
Sistemi ndërkombëtar i kujdestarisë 

 
Neni 75 

 
Kombet e Bashkuara ngrenë me autoritetin e tyre një sistem ndërkombëtar 
mirëbesimi/kujdestarie për administrimin dhe mbikëqyrjen e territoreve shtetërore, që 
do t’i bashkohen këtij sistemi në kuadrin e marrëveshjeve të mëpasshme individuale. 
Këto territore shtetërore më poshtë do t’i quajmë territore nën kujdestari. 

 
Neni 76 

 
Në përputhje me objektivat e përcaktuara në nenin 1 të kësaj Karte Sistemi i 
Kujdestarisë u shërben kryesisht këtyre qëllimeve: 

(a) konsolidon paqen botërore dhe sigurinë ndërkombëtare; 
(b) nxit progresin politik, ekonomik, social dhe arsimor të banorëve të territoreve 

nën kujdestari si dhe zhvillimin progresiv deri në vetëqeverisje apo pavarësi 
duke u korresponduar raporteve të veçanta të secilës prej këtyre territoreve 
nën kujdestari dhe popullsisë së tyre si dhe dëshirave të tyre të shprehura 
lirshëm, e, më pas, sikurse është parashikuar në marrëveshjen e kujdestarisë 
përkatëse; 

(c) nxit respektimin e të drejtave të njeriut dhe lirive të tij themelore për të gjithë 
pa dallim race, gjinie, gjuhe apo besimi fetar si dhe përforcon vetëdijen e 
varësisë së ndërsjellë të popujve të botës; 

(d) garanton trajtimin e barabartë të të gjithë anëtarëve të Kombeve të Bashkuara 
dhe shtetasve të tyre në çështje sociale, ekonomike dhe tregtare si dhe 
trajtimin e barabartë të këtyre nënshtetasve përballë ligjit, pa lënë pas dore 
realizimin e qëllimeve të përmendura më sipër; neni 80 mbetet i paprekur. 

 
Neni 77 

 
1. Sistemi i kujdestarisë gjen zbatim në territoret shtetërore, që u përkasin grupeve të 

mëposhtme, nëse ato përfshihen në këtë sistem me anë marrëveshjesh kujdestarie: 
(a) territore të mandatuara aktualisht ekzistuese; 
(b) territore shtetërore, të ndara nga shtetet armike si pasojë e Luftës së Dytë 

Botërore; 
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(c) territore shtetërore, të cilat bëhen vullnetarisht pjesë e sistemit nga shtetet që 
janë përgjegjëse për administrimin e tyre. 

2. Përcaktimi, se cilat territore shtetërore nga grupet e përmendura bëhen pjesë e 
sistemit të kujdestarisë dhe cilat janë dispozitat përkatëse, mbetet për t’u vendosur 
në një marrëveshje tjetër. 

 
Neni 78 

 
Sistemi i kujdestarisë nuk gjen zbatim në ato territore shtetërore, që janë bërë anëtare të 
Kombeve të Bashkuara; marrëdhëniet mes anëtarëve mbështeten në respektin e parimit 
të barazisë sovrane. 

 
Neni 79 

 
Për çdo territor shtetëror, që do të bëhet pjesë e sistemit të kujdestarisë lidhet një 
marrëveshje mbi dispozitat e kujdestarisë përfshirë këtu të gjitha plotësimet dhe 
ndryshimet e shteteve direkt pjesëmarrëse, ku – në rastin e një territori të mandatuar të 
një anëtari të Kombeve të Bashkuara - bën pjesë edhe dhënësi i mandatit; për këtë 
nevojitet miratimi sipas neneve 83 dhe 85. 

 
Neni 80 

 
1. Për sa kohë që në marrëveshjet e veçanta të kujdestarisë, lidhur sipas neneve 77, 

79 dhe 81 mbi përfshirjen e një territori nën kujdestari në Sistemin e Kujdestarisë 
nuk është rënë dakord për të tjera gjëra dhe për sa kohë që marrëveshje të tilla nuk 
janë lidhur ende, ky kapitull nuk duhet interpretuar në mënyrë të tillë, sikur ai 
ndryshon drejtpërdrejt ose tërthorazi të drejtat e shteteve ose popujve ose 
marrëveshjeve ndërkombëtare në fuqi, palët kontraktuese të të cilave janë anëtarët 
e Kombeve të Bashkuara. 

2. Nga kreu 1 nuk rezulton ndonjë justifikim për vonesat apo shtyrjet e bisedimeve 
për marrëveshjet mbi përfshirjen e territoreve të mandatuara apo territoreve të tjera 
shtetërore, sikurse parashikohet në nenin 77, apo vonesat dhe shtyrjen e lidhjes së 
këtyre marrëveshjeve. 

 
Neni 81 

 
Çdo marrëveshje kujdestarie përmban dispozitat, sipas të cilave duhet administruar një 
territor shtetëror, dhe cilëson edhe autoritetin administrativ. Ky i fundit, që më poshtë 
do të quhet “Pushtet administrativ“, mund të jetë një shtet, një grup shtetesh ose vetë 
organizata. 

 
Neni 82 

 
Çdo marrëveshje kujdestarie mund të cilësojë një ose disa zona strategjike, të cilat 
përmbledhin të gjithë territorin nën kujdestari, për të cilin është e vlefshme 
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marrëveshja, ose edhe një pjesë të tij; marrëveshjet e posaçme sipas nenit 43 mbeten të 
paprekura. 

 
Neni 83 

 
1. Të gjitha detyrat e Kombeve të Bashkuara lidhur me zonat strategjike, përfshirë 

këtu miratimin e marrëveshjeve të kujdestarisë si dhe ndryshimet dhe plotësimet e 
tyre, realizohen nga Këshilli i Sigurimit. 

2. Objektivat kryesorë përcaktuar në nenin 76 vlejnë edhe për popullsinë e çdo zone 
strategjike. 

3. Duke iu referuar marrëveshjeve të kujdestarisë si dhe me kusht respektimin e 
kërkesave të sigurisë Këshilli i Sigurimit kërkon mbështetjen e Këshillit të 
Kujdestarisë, në mënyrë që, në kuadër të sistemit të kujdestarisë të mundë të 
realizojë ato detyra të Kombeve të Bashkuara, që kanë të bëjnë me çështje 
politike, ekonomike, sociale dhe arsimore në zonat strategjike. 

 
Neni 84 

 
Pushteti administrativ duhet të kujdeset, që territoret nën kujdestari të japin kontributin 
e tyre për ruajtjen e paqes botërore dhe të sigurisë ndërkombëtare. Për këtë qëllim ai 
mund të marrë në konsideratë forcat vullnetare të armatosura, lehtësirat dhe asistencën 
e zonës nën kujdestari, për të përmbushur detyrimet, që ai ka marrë përsipër kundrejt 
Këshillit të Sigurimit si dhe për të garantuar mbrojtjen lokale dhe ruajtjen e ligjit dhe të 
së drejtës dhe rendit brenda territorit nën kujdestari. 

 
Neni 85 

 
1. Detyrat e Kombeve të Bashkuara në kuadër të marrëveshjeve të kujdestarisë për të 

gjitha ato territore, që nuk cilësohen si zona strategjike, përfshirë këtu edhe 
miratimin e marrëveshjeve të kujdestarisë si dhe ndryshimet dhe plotësimet e tyre, 
realizohen nga Asambleja e Përgjithshme. 

2. Gjatë realizimit të këtyre detyrave Asambleja e Përgjithshme mbështetet nga 
Këshilli i Kujdestarisë, i cili vepron nën autoritetin e saj. 

 
 

Kapitulli XIII 
Këshilli i Kujdestarisë 

 
Përbërja 
Neni 86 

 
1. Këshilli i Kujdestarisë përbëhet nga anëtarët e mëposhtëm të Kombeve të 

Bashkuara: 
(a) Anëtarët, që administrojnë territoret nën kujdestari; 
(b) Anëtarët e përmendur shprehimisht në nenin 23, për sa kohë që nuk 

administrojnë territore nën kujdestari; 
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(c) aq anëtarë të tjerë të zgjedhur nga Asambleja e Përgjithshme, sa të jetë e 
nevojshme, që Këshilli i Kujdestarisë të përbëhet në gjysmën e tij nga anëtarë 
të Kombeve të Bashkuara, të cilët administrojnë territore nën kujdestari, dhe 
në gjysmën tjetër nga anëtarë të tillë, që nuk administrojnë territore nën 
kujdestari. 

2. Çdo anëtar i Këshillit të Kujdestarisë ngarkon një person veçanërisht të 
përshtatshëm, për ta përfaqësuar atë në këtë Këshill. 

 
Detyrat dhe kompetencat 

 
Neni 87 

 
Asambleja e Përgjithshme dhe, nën autoritetin e saj, edhe Këshilli i Kujdestarisë, gjatë 
realizimit të detyrave të tyre mund të 

(a) analizojnë raportet e paraqitura nga pushteti administrativ; 
(b) pranojnë kërkesa dhe t’i shqyrtojnë ato duke u konsultuar me pushtetin 

administrativ; 
(c) iniciojnë vizita periodike në territore të veçanta nën kujdestari, për momentin 

kohor të të cilave bihet dakord me pushtetin administrativ; 
(d) marrin këto masa dhe të tjera në përputhje me marrëveshjet e kujdestarisë. 

 
Neni 88 

 
Këshilli i Kujdestarisë harton një pyetësor në lidhje me progresin politik, ekonomik, 
social dhe arsimor të çdo territori nën kujdestari; pushteti administrativ i secilit prej 
territoreve nën kujdestari, për të cilin është kompetente Asambleja e Përgjithshme, 
paraqet një raport të përvitshëm në bazë të këtij pyetësori. 

 
Votimi 
Neni 89 

 
1. Secili prej anëtarëve të Këshillit të Kujdestarisë ka një votë. 
2. Vendimet e Këshillit të Kujdestarisë kërkojnë shumicën e anëtarëve të pranishëm 

votues. 
 

Procedura 
Neni 90 

 
1. Këshilli i Kujdestarisë vendos rendin e aktivitetit të tij; këtu ai përcakton edhe 

procedurat për zgjedhjen e presidentit të tij. 
2. Këshilli i Kujdestarisë mblidhet sipas nevojës në përputhje me rendin e aktivitetit 

të tij; në këtë të fundit parashikohet edhe thirrja e seancave me kërkesën e 
shumicës së anëtarëve të tij. 
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Neni 91 
 
Këshilli i Kujdestarisë kërkon, në rast se duhet edhe mbështetjen e Këshillit Ekonomik 
dhe Social për çështje, që janë kompetencë e tij.  
 
 

Kapitulli XIV 
Gjykata Ndërkombëtare 

 
Neni 92 

 
Gjykata Ndërkombëtare është organi më i rëndësishëm juridik i Kombeve të 
Bashkuara. Ai realizon detyrat e tij sikurse parashikohet në statutin bashkëngjitur, i cili 
bazohet në statutin e Gjykatës së Përhershme Ndërkombëtare dhe është pjesë përbërëse 
e kësaj Karte. 

 
Neni 93 

 
1. Të gjithë anëtarët e Kombeve të Bashkuara janë palë kontraktore të Statutit të 

Gjykatës Ndërkombëtare. 
2. Një shtet, që nuk është anëtar i Kombeve të Bashkuara, mund të bëhet palë 

kontraktore e Statutit të Gjykatës Ndërkombëtare, në rast se plotëson kushtet që 
vendos Asambleja e Kombeve të Bashkuara me rekomandim të Këshillit të 
Sigurimit. 

 
Neni 94 

 
1. Secili prej anëtarëve të Kombeve të Bashkuara merr përsipër, që në çdo rast 

konflikti, palë e të cilit është edhe ai, të respektojë vendimin e Gjykatës 
Ndërkombëtare. 

2. Nëse një palë konflikti nuk i respekton detyrimet, që rrjedhin nga një vendim 
Gjykate, pala tjetër mund tjetër mund t’i drejtohet Këshillit të Sigurimit; ky, në 
rast se e konsideron të nevojshme, mund të japë rekomandime ose të marrë masa 
për të siguruar efektshmërinë e vendimit. 

 
Neni 95 

 
Kjo Kartë nuk e përjashton mundësinë, që anëtarët e Kombeve të Bashkuara në bazë të 
marrëveshjeve ekzistuese apo të ardhshme t’u drejtohen Gjykatave të tjera për 
zgjidhjen e konflikteve të tyre. 

 
Neni 96 

 
1. Asambleja e Përgjithshme ose Këshilli i Sigurimit mund të kërkojë për çdo çështje 

juridike vlerësimin e Gjykatës Ndërkombëtare. 
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2. Organe të tjera të Kombeve të Bashkuara, pasi marrin autorizimin përkatës të 
Asamblesë së Përgjithshme, mund t’i kërkojnë Gjykatës opinione në lidhje me 
çështje juridike, që kanë të bëjnë me fushën e tyre të veprimtarisë. 

 
 

Kapitulli XV 
Sekretaria 

 
Neni 97 

 
Sekretariati përbëhet nga një Sekretar i Përgjithshëm dhe nga punonjësit e tjerë, për të 
cilët ka nevojë organizata. Sekretari i Përgjithshëm caktohet nga Asambleja e 
Përgjithshme me rekomandim të Këshillit të Sigurimit. Ai është nëpunësi më i lartë 
administrativ i organizatës. 

 
Neni 98 

 
Sekretari i Përgjithshëm merr pjesë në këtë cilësi në të gjitha sesionet e Asamblesë së 
Përgjithshme, të Këshillit të Sigurimit, të Këshillit Ekonomik dhe Social dhe të 
Këshillit të Kujdestarisë si dhe realizon të gjitha detyrat, që i caktohen atij nga këto 
organe. Ai i paraqet Asamblesë së Përgjithshme një raport të përvitshëm në lidhje me 
veprimtarinë e organizatës. 

 
Neni 99 

 
Sekretari i Përgjithshëm mund të tërheqë vëmendjen e Këshillit të Sigurisë në lidhje me 
çdo çështje, që sipas gjykimit të tij mund të rrezikojë paqen botërore dhe sigurinë 
ndërkombëtare. 

 
Neni 100 

 
1. Sekretari i Përgjithshëm, së bashku me punonjësit e tjerë, nuk duhet as të kërkojnë 

dhe as të pranojnë udhëzime nga ndonjë qeveri apo autoritet jashtë organizatës 
gjatë përmbushjes së detyrimeve të tyre. Ata nuk duhet të ndërmarrin asnjë 
veprim, që do të mund të dëmtonte pozicionin e tyre si punonjës ndërkombëtar, që 
mbajnë përgjegjësi vetëm ndaj organizatës së tyre. 

2. Secili prej anëtarëve të Kombeve të Bashkuara është i detyruar të respektojë 
karakterin ekskluzivisht ndërkombëtar të përgjegjësisë së Sekretarit të 
Përgjithshëm dhe të punonjësve të tjerë dhe të mos tentojë t’i ndikojë ata gjatë 
realizimit të detyrave të tyre. 

 
Neni 101 

 
1. Punonjësit caktohen nga Sekretari i Përgjithshëm në përputhje me rregullat e 

përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme. 
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2. Në dispozicion të Këshillit Ekonomik dhe Social, të Këshillit të Kujdestarisë dhe, 
në rast se duhet, edhe organeve të tjera të Kombeve të Bashkuara vihen punonjës 
të përhershëm të përshtatshëm. Ata janë pjesë e Sekretariatit. 

3. Gjatë marrjes në punë të punonjësve dhe rregullimit të marrëdhënies së tyre të 
punës, me rëndësi vendimtare është pikëpamja sipas së cilës duhet të garantohet 
maksimumi i efektivitetit, i kompetencës dhe i ndershmërisë. Faktori i rëndësisë së 
një shpërndarjeje sa më të gjerë gjeografike gjatë përzgjedhjes së punonjësve 
duhet marrë në konsideratë në masën e duhur.  

 
 

Kapitulli XVI 
Të ndryshme 

 
Neni 102 

 
1. Të gjitha kontratat dhe marrëveshjet ndërkombëtare të lidhura nga një anëtar i 

Kombeve të Bashkuara pas hyrjes në fuqi të kësaj Karte, duhen regjistruar sa më 
shpejt të jetë e mundur pranë Sekretariatit dhe të publikohen prej tij.  

2. Nëse këto kontrata apo marrëveshje ndërkombëtare nuk regjistrohen sipas 
paragrafit 1, atëherë palët e tyre kontraktore në një organ të Kombeve të 
Bashkuara nuk mund t’u referohen atyre. 

 
Neni 103 

 
Nëse detyrimet e anëtarëve të Kombeve të Bashkuara, që rezultojnë nga kjo Kartë bien 
ndesh me ato që ata marrin përsipër në kuadër të marrëveshjeve të tjera ndërkombëtare, 
atëherë detyrimet që rrjedhin nga Karta kanë përparësi. 

 
Neni 104 

 
Organizata gëzon në territorin shtetëror të secilit prej anëtarëve ato të drejta juridike 
dhe administrative, që janë të nevojshme për realizimin e detyrave dhe për arritjen e 
qëllimeve të saj. 

 
Neni 105 

 
1. Organizata gëzon në territorin shtetëror të secilit prej anëtarëve të gjitha privilegjet 

dhe imunitetet, që janë të nevojshme për arritjen e qëllimeve të saj. 
2. Përfaqësuesit e anëtarëve të Kombeve të Bashkuara dhe punonjësit e organizatave 

gëzojnë gjithashtu të gjitha privilegjet dhe imunitetet, për të cilat ata kanë nevojë, 
që të mund të realizojnë në pavarësi të plotë të gjitha detyrat e tyre në kuadër të 
organizatës. 

3. Asambleja e Përgjithshme mund të japë rekomandime për të rregulluar zbatimin e 
paragrafëve 1 dhe 2, ose për këtë qëllim mund t’u propozojë marrëveshje 
anëtarëve të Kombeve të Bashkuara.  
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Kapitulli XVII 
Dispozita të përkohshme në lidhje me sigurinë 

 
Neni 106 

 
Derisa hyrja në fuqi e marrëveshjeve të posaçme të karakterit të përcaktuar në nenin 43 
t’i japë mundësi Këshillit të Sigurimit të fillojë të ushtrojë përgjegjësitë e tij sipas nenit 
42, palët e deklaratës së katër fuqive, nënshkruar në Moskë në datën 30 tetor 1943, dhe 
Franca konsultohen me njëra-tjetrën sipas paragrafit 5 të kësaj deklarate dhe, në rast se 
duhet edhe me anëtarë të tjerë të Kombeve të Bashkuara, në mënyrë që të vendosin 
bashkërisht, në emër të organizatës, të gjitha masat e nevojshme për ruajtjen e paqes 
botërore dhe sigurisë ndërkombëtare. 

 
Neni 107 

 
Ato masa, që qeveritë përgjegjëse i marrin apo miratojnë si pasojë e Luftës së Dytë 
Botërore kundër një shteti, që gjatë luftës ishte armik i një shteti nënshkrues së kësaj 
Karte, as nuk shfuqizohen dhe as nuk ndalohen nga kjo Kartë.  
 
 

Kapitulli XVIII 
Ndryshime 

 
Neni 108 

 
Ndryshimet e kësaj Karte hyjnë në fuqi për të gjithë anëtarët e Kombeve të Bashkuara, 
nëse ato pranohen me shumicën e dy të tretave të anëtarëve të Asamblesë së 
Përgjithshme dhe nëse ratifikohen nga dy të tretat e anëtarëve të Kombeve të 
Bashkuara përfshirë këtu të gjithë anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit sipas 
së drejtës së tyre kushtetuese. 

 
Neni 109 

 
1. Për rishikimin e kësaj Karte mund të thirret një Konferencë e Përgjithshme e të 

gjithë anëtarëve të Kombeve të Bashkuara; momenti dhe vendi përcaktohen me 
vendim të dy të tretave të anëtarëve të Asamblesë së Përgjithshme dhe me vendim 
të nëntë anëtarëve çfarëdo të Këshillit të Sigurimit. Çdo anëtar i kombeve të 
Bashkuara ka të drejtën e një vote në konferencë. 

2. Çdo ndryshim i kësaj Kartë, i cili rekomandohet nga Konferenca me një shumicë 
prej dy të tretash, hyn në fuqi, sapo të ratifikohet nga dy të tretat e anëtarëve të 
Kombeve të Bashkuara përfshirë këtu të gjithë anëtarët e përhershëm të Këshillit 
të Sigurisë sipas së drejtës së tyre kushtetuese. 

3. Nëse një konferencë e tillë nuk është mbledhur ende para sesionit të dhjetë të 
Asamblesë së Përgjithshme pas hyrjes në fuqi të kësaj Karte, atëherë në rendin e 
ditës së këtij sesioni do të parashikohet edhe propozimi për thirrjen e një 
konference të tillë; konferenca zhvillohet, nëse kjo përcaktohet me vendim të 
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shumicës së anëtarëve të Asamblesë së Përgjithshme dhe me vendim të shtatë 
anëtarëve çfarëdo të Këshillit të Sigurimit.  

 
 

Kapitulli XIX 
Ratifikimi dhe nënshkrimi 

 
Neni 110 

 
1. Kjo Kartë duhet ratifikuar nga shtetet nënshkruese sipas së drejtës së tyre 

kushtetuese. 
2. Dokumentet e ratifikimit depozitohen pranë qeverisë së shteteve të Bashkuara të 

Amerikës; kjo e fundit i notifikon çdo depozitim të gjitha shteteve nënshkruese 
dhe Sekretarit të Përgjithshëm, nëse ai është i emëruar. 

3. Kjo Kartë hyn në fuqi, sapo Republika e Kinës, Franca, Bashkimi Sovjetik, 
Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, dhe shtetet e 
Bashkuara të Amerikës si dhe shumica e shteteve nënshkruese të kenë depozituar 
dokumentet e tyre të ratifikimit. Menjëherë pas kësaj qeveria e shteteve të 
Bashkuara të Amerikës ngre një zyrë protokolli për depozitimin e dokumenteve të 
ratifikimit nëpërmjet së cilës ajo u dërgon kopje të gjitha shteteve nënshkruese. 

4. Shtetet nënshkruese të kësaj Karte, që e kanë ratifikuar atë, pas hyrjes së saj në 
fuqi, ditën e depozitimit të dokumentit të ratifikimit të tyre bëhen anëtarë fillestarë 
të Kombeve të Bashkuara. 

 
Neni 111 

 
Kjo Kartë, tekstet e së cilës në gjuhën kineze, franceze, ruse, angleze dhe spanjolle janë 
njësoj të detyrueshme, depozitohet në arkivin e Qeverisë së shteteve të Bashkuara të 
Amerikës. Kjo e fundit u përcjell më pas shteteve të tjera nënshkruese kopje të 
noterizuara. 
 
NË DËSHMI TË KËSAJ përfaqësuesit e qeverive të Kombeve të Bashkuara 
nënshkruan këtë Kartë. 
Bërë në San Francisko, datë 26 Qershor 1945. 
[Nënshkrimet] 
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2. Konventa e Vjenës për Marrëdhëniet Diplomatike (1961) 
 

KONVENTA E VJENËS PËR MARRËDHËNIET DIPLOMATIKE 
 
Shtetet Palë në këtë Konventë, 
 
Duke marrë parasysh se, që prej një kohe të lashtë, popujt e të gjitha vendeve njohin 
statusin e agjentëve diplomatikë, 
 
Të ndërgjegjshëm për qëllimet dhe parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara lidhur 
me barazinë sovrane të shteteve, ruajtjen e paqes dhe të sigurisë ndërkombëtare dhe 
zhvillimin e marrëdhënieve miqësore midis kombeve, 
 
Të bindur se një konventë ndërkombëtare për marrëdhëniet, privilegjet dhe imunitetet 
diplomatike do të kontribuonte në zhvillimin e marrëdhënieve miqësore midis vendeve, 
pavarësisht sistemeve të tyre të ndryshme kushtetuese dhe shoqërore, 
 
Të bindur se qëllimi i privilegjeve dhe imuniteteve në fjalë nuk është që të përfitojnë 
individët por të sigurohet kryerja efikase e funksioneve të misioneve diplomatike si 
përfaqësues të shteteve, 
 
Duke pohuar se rregullat e të drejtës ndërkombëtare zakonore duhet të vazhdojnë të 
udhëheqin çështjet që nuk janë rregulluar shprehimisht në dispozitat e kësaj Konvente, 
 
U pajtuan për sa vijon: 
 

Neni 1 
 
Për qëllimet e kësaj Konvente, shprehjet që vijojnë kuptohen siç përcaktohet më 
poshtë: 

(a) “Shefi i misionit” është personi i ngarkuar nga shteti dërgues për të vepruar 
me këtë cilësi; 

(b) “Anëtarët e misionit” janë shefi i misionit dhe anëtarët e personelit të 
misionit; 

(c) “Anëtarët e personelit të misionit” janë anëtarët e personelit diplomatik, të 
personelit administrativ dhe teknik, dhe të personelit shërbyes të misionit; 

(d) “Anëtarët e personelit diplomatik” janë anëtarët e personelit të misionit që 
kanë gradë diplomatike; 

(e) “Agjent diplomatik” është shefi i misionit ose një anëtar i personelit 
diplomatik të misionit; 

(f) “Anëtarët e personelit administrativ dhe teknik” janë anëtarët e personelit të 
misionit që punojnë në shërbim administrativ dhe teknik të misionit; 

(g) “Anëtarët e personelit shërbyes” janë anëtarët e personelit të misionit që 
punojnë në shërbimin shtëpiak të misionit; 
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(h) “Shërbyesi privat” është personi që punon në shërbimin shtëpiak të një anëtari 
të misionit dhe i cili nuk është nëpunës i shtetit dërgues; 

(i) “Lokalet e misionit” janë ndërtesat ose pjesët e ndërtesave dhe terreni përreth 
që, pavarësisht pronësisë, përdoren për qëllimet e misionit, duke përfshirë 
edhe rezidencën e shefit të misionit. 

 
Neni 2 

 
Vendosja e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet shteteve, dhe e misioneve të 
përhershme diplomatike, bëhen me pëlqim reciprok. 

 
Neni 3 

 
1. Funksionet e një misioni diplomatik përfshijnë, përveç tjerash: 

(a) Përfaqësimin e shtetit dërgues në shtetin pranues;  
(b) Mbrojtjen në shtetin pranues të interesave të shtetit dërgues dhe të shtetasve 

të tij, brenda kufijve të lejuar nga e drejta ndërkombëtare; 
(c) Zhvillimin e bisedimeve me qeverinë e shtetit pranues; 
(d) Informimin me të gjitha mjetet e ligjshme për kushtet dhe zhvillimet në 

shtetin pranues, dhe raportimin në lidhje me këtë pranë qeverisë së shtetit 
dërgues; 

(e) Promovimin e marrëdhënieve miqësore ndërmjet shtetit dërgues dhe shtetit 
pranues, dhe zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike, kulturore dhe shkencore. 

2. Asnjë dispozitë e kësaj Konvente nuk do të kuptohet se ndalon ushtrimin e 
funksioneve konsullore nga një mision diplomatik. 

 
Neni 4 

 
1. Shteti dërgues duhet të sigurohet se personi të cilin propozon të akreditojë si shef 

të misionit pranë shtetit pranues e ka marrë agrément-in e këtij shteti. 
2. Shteti pranues nuk është i detyruar t’i japë shtetit dërgues arsyet e refuzimit të 

agrément-it. 
 

Neni 5 
 

1. Shteti dërgues, pas njoftimit që u bën shteteve pranuese përkatëse, sipas rastit, 
mund të akreditojë një shef të misionit ose të caktojë ndonjë anëtar të personelit 
diplomatik pranë më shume se një shteti, përveç nëse njëri nga shtetet pranuese 
kundërshton shprehimisht. 

2. Në rast se shteti dërgues akrediton një shef misioni diplomatik në një apo më 
shumë shtete të tjera, ai mund të themelojë mision diplomatik që udhëhiqet nga 
një i ngarkuar me punë ad interim në secilin shtet ku shefi i misionit nuk ka 
qëndrim të përhershëm. 

3. Një shef misioni ose një anëtar i personelit diplomatik të misionit mund të veprojë 
si përfaqësues i shtetit dërgues pranë çdo organizate ndërkombëtare. 
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Neni 6 
 
Dy ose më shumë shtete mund të akreditojnë të njëjtin person si shef të misionit pranë 
një shteti tjetër, kur shteti pranues nuk ka kundërshtim. 
 

Neni 7 
 
Në pajtim me dispozitat e neneve 5, 8, 9 dhe 11, shteti dërgues emëron vetë anëtarët e 
personelit të misionit. Në rastet e atasheve ushtarakë, detarë ose ajrorë, shteti pranues 
mund të kërkojë që emrat e tyre t’i paraqiten më parë me qëllim aprovimi. 
 

Neni 8 
 

1. Anëtarët e personelit diplomatik të misionit do të kenë në parim shtetësinë e shtetit 
dërgues. 

2. Anëtarët e personelit diplomatik të misionit mund të zgjidhen midis shtetasve të 
shtetit pranues veç se me pëlqimin e këtij shteti, i cili mund ta tërheqë në çdo 
kohë. 

3. Shteti pranues mund të rezervojë po atë të drejtë për sa u përket shtetasve të një 
shteti të tretë të cilët nuk janë gjithashtu shtetas të shtetit dërgues. 

 
Neni 9 

 
1. Shteti pranues në çdo kohë dhe pa pasur nevojë të shpjegojë vendimin e tij, mund 

të informojë shtetin dërgues se shefi i misionit ose çdo anëtar tjetër i personelit 
diplomatik të misionit është persona non grata ose se çdo anëtar tjetër i personelit 
të misionit nuk është i pranueshëm. shteti dërgues, sipas rastit, do të thërresë 
atëherë personin në fjalë ose do t’u japë fund funksioneve të tij pranë misionit. Një 
person mund të deklarohet persona non grata ose i papranueshëm para se të 
mbërrijë në territorin e shtetit pranues. 

2. Në rast se shteti dërgues refuzon të zbatojë, ose nuk zbaton në një afat të 
arsyeshëm, detyrimet që i takojnë në bazë të paragrafit 1 të këtij neni, shteti 
pranues mund të refuzojë të njohë personin në fjalë si anëtar të misionit. 

 
Neni 10 

 
1. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të shtetit pranues ose, sipas marrëveshjes, në 

çdo Ministri, do të njoftohen: 
(a) Emërimi i anëtarëve të misionit, arritja e tyre dhe largimi i tyre përfundimtar 

ose pushimi i funksioneve të tyre në mision; 
(b) Arritja dhe largimi përfundimtar i një personi që bën pjesë në familjen e një 

anëtari të misionit dhe sipas rastit, fakti që një person bëhet ose pushon së 
qeni anëtar i familjes së një anëtari të misionit; 

(c) Arritja dhe largimi përfundimtar i shërbyesve privatë në shërbim të personave 
të përmendur ne pikën (a) si më sipër, dhe sipas rastit, fakti që largohen nga 
shërbimi i personave në fjalë; 
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(d) Marrja dhe pushimi nga puna i personave me banim në shtetin pranues, si 
anëtarë të misionit ose si shërbyes privatë që kanë të drejtën e privilegjeve 
dhe imuniteteve. 

2. Sa herë që është e mundur, arritja dhe largim i përfundimtar duhet të njoftohen 
gjithashtu në mënyrë paraprake. 

 
Neni 11 

 
1. Në mungesë të një marrëveshje të qartë për madhësinë e misionit, shteti pranues 

mund të kërkojë që kjo madhësi të mbahet brenda kufijve që i konsideron si të 
arsyeshëm dhe normal, duke marrë parasysh rrethanat dhe kushtet që ekzistojnë në 
këtë shtet si dhe nevojat e misionit në fjalë. 

2. Shteti pranues në të njëjtat kufi dhe pa diskriminim mund të refuzojë gjithashtu të 
pranojë funksionarë të një kategorie. 

 
Neni 12 

 
Shteti dërgues nuk duhet te vendosë zyra që bëjnë pjesë në lokalitete të tjera nga ato ku 
është vendosur vetë misioni, pa marrë më parë pëlqimin shprehimor të shtetit pranues. 

 
Neni 13 

 
1. Shefi i misionit konsiderohet se është ngarkuar me funksionet e tij në shtetin 

pranues që kur ka paraqitur letrat e tija kredenciale ose që kur ka njoftuar arritjen e 
tij dhe një kopje e njëllojtë e letrave të tij kredenciale i është paraqitur Ministrisë 
së Punëve të Jashtme të shtetit pranues ose një ministrie tjetër për të cilën do të 
jetë dhënë pëlqimi, sipas praktikës në fuqi në shtetin pranues e cila duhet të 
zbatohet në një mënyrë të njëllojshme. 

2. Radha e paraqitjes së letrave kredenciale ose kopjes së njëllojtë të këtyre letrave 
do të përcaktohet nga data dhe koha e mbërritjes së shefit të misionit. 

 
Neni 14 

 
1. Shefat e misionit ndahen në tri klasë, që do të thotë: 

(a) Ajo e ambasadorëve ose nunceve të akredituar pranë kryetarëve të shtetit, dhe 
e shefave të misionit që kanë një rang ekuivalent; 

(b) Ajo e te dërguarve, ministrave ose ndërnuncave të akredituar pranë kryetarëve 
të shteteve; 

(c) Ajo e të ngarkuarit me punë të akredituar pranë Ministrave të Punëve të Jashtme. 
2. Asnjë dallim nuk u bëhet shefave të misioneve për shkak të klasës së tyre, me 

përjashtim të paraseancës dhe etiketës. 
 

Neni 15 
 
Shtetet merren vesh për klasën në të cilën duhet të bëjnë pjesë shefat e misioneve të 
tyre. 
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Neni 16 
 

1. Shefat e misioneve zënë radhën në çdo klasë sipas datës dhe kohës në të cilën kanë 
marrë funksionin në pajtim me nenin 13. 

2. Ndryshimet e bëra në letrat kredenciale të një shefi misioni që nuk sjellin 
ndryshime klase, nuk e prekin radhën e tij të paraseancës; 

3. Ky nen nuk prek zakonet që janë ose mund të ishin pranuar nga shteti pranues për 
sa i takon paraseancës së përfaqësuesit të Selisë së Shenjtë. 

 
Neni 17 

 
Radha e paraseancës të anëtarëve të personelit diplomatik të misionit i njoftohet, nga 
shefi i misionit, Ministrisë së Punëve të Jashtme ose një ministrie tjetër për të cilën do 
të jetë dhënë pëlqimi. 
 

Neni 18 
 
Në çdo shtet procedura që duhet ndjekur për pritjen e shefave të misioneve duhet të jetë 
e njëjtë për çdo klasë. 

 
Neni 19 

 
Në rast se posti i shefit të misionit është i lirë, ose në rast se shefi i misionit nuk mund 
të ushtrojë funksionet e tij, një i ngarkuar në punë ad interim do t’i njoftohet ose nga 
shefi i misionit, ose në rast se ky nuk mund ta bëjë këtë, nga Ministria e Punëve të 
Jashtme e shtetit dërgues, Ministrisë së Punëve të Jashtme të shtetit pranues ose një 
ministrie tjetër për të cilin do të jetë dhënë pëlqimi. Në rast se asnjë anëtar i personelit 
diplomatik të misionit nuk është i pranishëm në shtetin pranues, një anëtar i personelit 
administrativ dhe teknik mundet, me pëlqimin e shtetit pranues, të caktohet nga shteti 
dërgues për të drejtuar punët administrative të zakonshme të misionit. 

 
Neni 20 

 
Misioni dhe shefi i tij kanë të drejtë të vendosin flamurin dhe stemën e shtetit dërgues 
në lokalet e misionit, duke përfshirë edhe rezidencën e shefit të misionit, dhe në mjetet 
e tij të transportit. 
 

Neni 21 
 

1. Shteti pranues duhet, ose të lehtësojë marrjen në territorin e tij, në kuadrin e 
legjislacionit të tij, nga shteti dërgues të lokaleve të nevojshme për misionin e tij, 
ose të ndihmojë shtetin dërgues të sigurojë lokalet në një mënyrë tjetër. 

2. Në rast se është e nevojshme, po ashtu duhet të ndihmojë misionet që të marrin 
banesa të përshtatshme për anëtarët e tyre. 
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Neni 22 
 

1. Lokalet e misionit janë të paprekshme. Agjentëve të shtetit pranues nuk u lejohet 
të hyjnë brenda, veçse me pëlqimin e shefit të misionit. 

2. Shteti pranues ka detyrimin e posaçëm të marrë të gjitha masat e përshtatshme me 
qëllim që të ndalojë shkeljen ose dëmtimin e lokaleve të misionit si dhe prishjen e 
qetësisë së misionit ose cenimin e dinjitetit të tij. 

3. Lokalet e misionit, pajisjet e tyre dhe sendet e tjera që ndodhen aty, si dhe mjetet e 
transportit të misionit, nuk mund të jenë objekt i asnjë bastisjeje, rekuizimi, 
ndalimi ose mase ekzekutimi. 

 
Neni 23 

 
1. Shteti dërgues dhe shefi i misionit përjashtohen nga të gjitha tatimet dhe taksat 

kombëtare, rajonale ose komunale, për lokalet e misionit për të cilat janë pronarë 
ose qiramarrës, kur nuk është fjala për tatime dhe taksa që merren si shpërblim për 
shërbime të veçanta. 

2. Përjashtimi fiskal i parashikuar në këtë nen nuk zbatohet për këto tatime dhe taksa 
kur, sipas legjislacionit të shtetit pranues ato janë në ngarkim të personit që ka 
lidhje pune me shtetin dërgues ose me shefin e misionit. 

 
Neni 24 

 
Arkivat dhe dokumentet e misionit janë të paprekshme në çdo kohë dhe në çdo vend ku 
ato gjenden. 
 

Neni 25 
 
Shteti pranues akordon të gjitha lehtësitë për kryerjen e funksioneve të misionit. 
 

Neni 26 
 
Në pajtim me ligjet dhe rregulloret e tij që u përkasin zonave për të cilat hyrja është e 
ndaluar ose rregulluar për arsye të sigurimit kombëtar, shteti pranues u siguron të gjithë 
anëtarëve të misionit lirinë e lëvizjes dhe të qarkullimit në territorin e tij. 
 

Neni 27 
 

1. Shteti pranues lejon dhe mbron komunikacionin e lirë të misionit për të gjitha 
qëllimet zyrtare. Duke komunikuar me qeverinë si edhe me misionet e tjera dhe 
konsullatat e shtetit dërgues kudo qofshin, misioni mund të përdorë të gjitha mjetet 
e komunikacionit të përshtatshëm duke përfshirë korrierët diplomatikë dhe 
mesazhet në kod ose me shifër. Megjithatë misioni mund të instalojë dhe të 
përdorë një radio dhënëse vetëm me pajtimin e shtetit pranues. 
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2. Korrespondenca zyrtare e misionit është e paprekshme. Korrespondenca zyrtare 
nënkupton të gjithë korrespondencën në lidhje me misionin dhe me funksionet e 
tij. 

3. Valixhja diplomatike nuk duhet as të hapet as të mbahet. 
4. Pakot që përbëjnë valixhen diplomatike duhet të mbajnë shenjat e jashtme të 

dukshme sipas karakterit të tyre dhe duhet të mbajnë vetëm dokumente 
diplomatike ose sende të përdorimit zyrtar. 

5. Korrieri diplomatik që duhet të ketë një dokument zyrtar i cili vërteton cilësinë e 
tij dhe përcakton numrin e pakove që përbëjnë valixhen diplomatike, në ushtrimin 
e funksioneve të tij, mbrohet nga shteti pranues. Ai gëzon paprekshmërinë e 
personit të tij dhe nuk mund t’i nënshtrohet asnjë forme arrestimi ose burgimi. 

6. Shteti dërgues, ose misioni, mund të emërojë korrierë diplomatikë ad hoc. Në këtë 
rast, dispozitat e paragrafit 5 të këtij neni do të jenë gjithashtu të zbatueshme, nën 
rezervën se imunitetet që përmendëm në të do të pushojnë të zbatohen menjëherë 
kur korrieri do t’i dorëzojë marrësit valixhen diplomatike të cilën e ka në ngarkim. 

7. Valixhja diplomatike mund t’i besohet komandantit të një avioni tregtar i cili do të 
zbresë në një pikë hyrje të autorizuar. Ky komandant duhet të jetë mbajtës i një 
dokumenti zyrtar ku tregohet numri i pakove që përbëjnë valixhen, por ai nuk 
konsiderohet si një korrier diplomatik. Misioni mund të dërgojë një nga anëtarët e 
tij për të marrë me dorëzim në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të lirë valixhen 
diplomatike nga duart e komandantit të avionit.  

 
Neni 28 

 
Të drejtat dhe detyrimet që merren nga misioni për aktet zyrtare përjashtohen nga të 
gjitha tatimet dhe taksat. 

 
Neni 29 

 
Personi i agjentit diplomatik është i paprekshëm. Ai nuk mund t’i nënshtrohet asnjë 
forme arresti apo burgimi. shteti pranues e trajton me respektin që i takon, dhe merr të 
gjitha masat e arsyeshme për të ndaluar çdo cenim të personit, lirisë dhe dinjitetit të tij. 
 

Neni 30 
 

1. Banesa private e agjentit diplomatik gëzon të njëjtën paprekshmëri dhe të njëjtën 
mbrojtje si lokalet e misionit. 

2. Dokumentet e tij, korrespondenca e tij dhe, nën rezervën e paragrafit 3 të nenit 31, 
pasuritë e tij gëzojnë gjithashtu paprekshmërinë. 

 
Neni 31 

 
1. Agjenti diplomatik gëzon imunitetin e juridiksionit penal të shtetit pranues. Ai 

gëzon gjithashtu imunitetin e juridiksionit të tij civil dhe administrativ, përveç kur 
bëhet fjalë: 
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(a) Për një veprim real lidhur me një ndërtesë private që ndodhet në territorin e 
shtetit pranues, përveç kur agjenti diplomatik e posedon atë për llogari të 
shtetit dërgues për qëllimet e misionit; 

(b) Për një veprim lidhur me një trashëgimi në të cilin agjenti diplomatik figuron 
si zbatues i testamentit, administrator, trashëgimtar ose legatar, si privat dhe 
jo në emër të shtetit dërgues; 

(c) Për një veprim lidhur me një profesion të lirë ose me një aktivitet tregtar 
çfarëdo qoftë, të ushtruar nga agjenti diplomatik në shtetin pranues jashtë 
funksioneve të tij zyrtare. 

2. Agjenti diplomatik nuk është i detyruar të japë dëshminë e tij. 
3. Asnjë masë zbatimi nuk mund të merret karshi agjentit diplomatik, me përjashtim 

të rasteve të parashikuara në pikat a), b) dhe c) të paragrafit të parë të këtij neni, 
dhe me kusht që zbatimi të kryhet pa cenuar paprekshmërinë e personit të tij ose të 
banesës së tij. 

4. Imuniteti i juridiksionit të një agjenti diplomatik në shtetin pranues nuk mund të 
përjashtojë këtë agjent nga juridiksioni i shtetit dërgues. 

 
Neni 32 

 
1. Shteti dërgues mund të heqë dorë nga imuniteti i juridiksionit të agjentëve 

diplomatikë dhe të personave që përfitojnë nga imuniteti në bazë të nenit 37. 
2. Heqja dorë duhet të jetë gjithnjë e shprehur. 
3. Në qoftë se një agjent diplomatik ose një person që përfiton nga imuniteti i 

juridiksionit në bazë të nenit 37 fillon një gjykim, ai nuk mund të pranohet të 
parashtrojë imunitetin e juridiksionit ndaj çdo kundërpadie që lidhet drejtpërdrejt 
me kërkesën kryesore. 

4. Heqja dorë nga imuniteti i juridiksionit për një padije civile ose administrative nuk 
mund të quhet se nënkupton heqjen dorë nga imuniteti për sa i takon masave të 
ekzekutimit të vendimit, për të cilat është e nevojshme një heqje dorë e veçantë. 

 
Neni 33 

 
1. Nën rezervën e dispozitave të paragrafit 3 të këtij neni, agjenti diplomatik, presa u 

përket shërbimeve që i bëhen shtetit dërgues, përjashtohet nga dispozitat e 
sigurimit shoqëror që mund të jetë në fuqi në shtetin pranues. 

2. Përjashtimi i parashikuar në paragrafin e parë të këtij neni zbatohet gjithashtu për 
shërbyesit privatë që janë në shërbim ekskluziv të agjentit diplomatik me kusht: 
(a) Që të mos jenë shtetas të shtetit pranues ose të mos kenë këtu banimin e tyre 

të përhershëm; dhe 
(b) T’u nënshtrohen dispozitave të sigurimit shoqëror që mund të jenë në fuqi në 

shtetin dërgues ose në një shtet të tretë. 
3. Agjenti diplomatik që ka në shërbim të tij persona për të cilët përjashtimi i 

parashikuar në paragrafin e dytë të këtij neni nuk zbatohet duhet të respektojë 
detyrimet që dispozitat e sigurimit shoqëror të shtetit pranues i imponojnë 
punëdhënësit. 
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4. Përjashtimi i parashikuar në paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni nuk përjashton 
pjesëmarrjen vullnetare në regjimin e sigurimit shoqëror të shtetit pranues aq sa 
është e pranueshme nga ky shtet. 

5. Dispozitat e këtij neni nuk prekin marrëveshjet dypalëshe ose shumëpalëshe në 
lidhje me sigurimin shoqëror që janë përfunduar më parë dhe nuk pengojnë 
përfundimin e mëtejshëm të marrëveshjeve të tilla. 

 
Neni 34 

 
Agjenti diplomatik përjashtohet nga të gjitha tatimet dhe taksat personale ose pasurore, 
kombëtare, regjionale ose komunale me përjashtim: 

(a) Të tatimeve indirekte të një natyre të tillë që janë futur normalisht në çmimin 
e mallrave ose të shërbimeve; 

(b) Të tatimeve dhe taksave mbi pasuritë e patundshme private që ndodhen në 
territorin e shtetit pranues përveç kur agjenti diplomatik i posedon për llogari 
të shtetit dërgues, për qëllimet e misionit; 

(c) Të të drejtave të trashëgimisë që merren nga shteti pranues nën rezervën e 
dispozitave të paragrafit 4 të nenit 39; 

(d) Të tatimeve dhe taksave mbi të ardhurat private që e kanë burimin e tyre në 
shtetin pranues dhe të tatimeve mbi kapitalin të nxjerra mbi investimet e 
kryera në ndërmarrjet tregtare që ndodhen në shtetin pranues; 

(e) Të tatimeve dhe taksave të marra si shpërblim për shërbime të veçanta të 
kryera; 

(f) Të të drejtave të regjistrimit, të sekretarisë, të hipotekës dhe të pullës lidhur 
me pasuritë e patundshme, nën rezervën e dispozitave të nenit 23. 

 
Neni 35 

 
Shteti pranues duhet të përjashtojë agjentët diplomatikë nga çdo dhënie personale, nga 
çdo shërbim publik i çdo natyre qoftë dhe nga detyrimet ushtarake si rekuizimet, 
kontributet dhe banesat ushtarake. 

 
Neni 36 

 
1. Sipas dispozitave legjislative dhe rregulluese që mund të miratojë shteti pranues 

akordon hyrjen dhe përjashtimin e të drejtave doganore, të taksave dhe të 
detyrimeve të tjera përveç, shpenzimeve për shërbime analoge mbi: 
(a) Sendet e destinuar për përdorim zyrtar të misionit; 
(b) Sendet e destinuara për përdorim personal të agjentit diplomatik ose të 

anëtarëve të familjes së tij që jetojnë bashkërisht, duke përfshirë sendet e 
destinuara për instalimin e tij. 

2. Agjenti diplomatik përjashtohet nga kontrolli i bagazhit të tij personal, përveç kur 
ekzistojnë arsye serioze për të besuar se ai përmban sende që nuk përfitojnë nga 
përjashtimet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni, ose sende për të cilat 
importi ose eksportimi është i ndaluar nga legjislacioni ose i nënshtrohet 
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rregullave të karantinës të shtetit pranues. Në rast të tillë kontrolli duhet të bëhet 
në prani të agjentit diplomatik ose të përfaqësuesit të tij të autorizuar. 

 
Neni 37 

 
1. Anëtarët e familjes së agjentit diplomatik që jetojnë bashkërisht përfitojnë nga 

privilegjet dhe imunitetet e përmendura në nenet 29 dhe 36, me kusht që të mos 
jenë shtetas të shtetit pranues. 

2. Anëtarët e personelit administrativ dhe teknik të misionit, si dhe anëtarët e 
familjeve të tyre që jetojnë bashkërisht, me kusht që të mos jenë shtetas të shtetit 
pranues ose të mos kenë këtu vendbanimin e tyre të përhershëm, përfitojnë nga 
privilegjet dhe imunitetet e përmendura në nenet 29 dhe 35, ndërsa imuniteti i 
juridiksionit civil dhe administrativ i shtetit pranues që përmendet në paragrafin 1 
të nenit 31 nuk zbatohet për aktet e kryera jashtë ushtrimit të funksioneve të tyre. 
Ata përfitojnë gjithashtu nga privilegjet e përmendura në paragrafin e parë të nenit 
36 për sa u përket sendeve të importuara gjatë instalimit të tyre të parë. 

3. Anëtarët e personelit të shërbimit të misionit të cilët nuk janë shtetas të shtetit 
pranues ose nuk e kanë këtu vendbanimin e tyre të përhershëm përfitojnë nga 
imuniteti për aktet e tatimeve dhe taksave për rrogat që marrin për shërbimet e 
tyre, si edhe nga përjashtimi i parashikuar në nenin 33. 

4. Shërbyesit privatë të anëtarëve të misionit që nuk janë shtetas të shtetit pranues 
ose nuk e kanë këtu vendbanimin e tyre të përhershëm përjashtohen nga tatimet 
dhe taksat mbi rrogat që marrin për shërbimet e tyre. Në rastet e tjera ata përfitojnë 
nga privilegjet dhe imunitetet në masën e pranuar nga shteti pranues. Megjithatë, 
shteti pranues duhet të ushtrojë juridiksionin e vet mbi këta persona në mënyrë që 
të mos pengojë shumë plotësimin e funksioneve të misionit. 

 
Neni 38 

 
1. Përveç kur privilegjet dhe imunitetet shtesë janë akorduar nga shteti pranues, 

agjenti diplomatik që ka shtetësinë e shtetit pranues ose e ka këtu vendbanimin e 
tij të përhershëm përfiton nga imuniteti i juridiksionit dhe nga paprekshmëria 
vetëm për aktet zyrtare të kryera në ushtrimin e funksioneve të tij. 

2. Anëtarët e tjerë të personelit të misionit dhe shërbyesit privatë që janë shtetas të 
shtetit pranues ose që e kanë aty vendbanimin e tyre të përhershëm përfitojnë nga 
privilegjet dhe imunitetet vetëm në masën që ky shtet ua njeh. Megjithatë, shteti 
pranues duhet të ushtrojë juridiksionin e tij mbi këta persona në mënyrë që të mos 
pengojë shumë plotësimin e funksioneve të misionit. 

 
Neni 39 

 
1. Çdo person që ka të drejtë për privilegjet dhe imunitetet përfiton prej tyre nga 

momenti i hyrjes në territorin e shtetit pranues për t’u vënë në krye të detyrës së 
tij, ose në rast se tashmë gjendet në këtë territor, nga momenti kur njoftohet 
emërimi i tij Ministrisë së Punëve të Jashtme ose një Ministrie tjetër për të cilën do 
të jetë dhënë pëlqimi. 
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2. Kur funksionet e një personi që përfiton nga privilegjet dhe imunitetet marrin 
fund, këto privilegje dhe imunitete mbarojnë normalisht në kohën kur personi 
largohet nga vendi, ose skadimin e një afati të arsyeshëm që do t'i jetë akorduar 
për këtë qëllim, por qëndrojnë deri në këtë kohë edhe në rast konflikti të 
armatosur. Megjithatë, imuniteti qëndron për sa u përket akteve të kryera nga ky 
person në ushtrimin e funksioneve të tij si anëtar i misionit. 

3. Në rast vdekje të një anëtari të misionit, anëtarët e familjes vazhdojnë të gëzojnë 
imunitetet dhe privilegjet nga të cilët përfitojnë deri në skadimin e një afati të 
arsyeshëm që i lejon të largohen nga territori i shtetit pranues. 

4. Në rast vdekje të një anëtari të misionit që nuk është shtetas i shtetit pranues ose 
që nuk e ka vendbanimin e tij të përhershëm ose të një anëtari të familjes që jeton 
bashkërisht me të, shteti pranues lejon tërheqjen e pasurive të tundshme të të 
vdekurit, me përjashtim të atyre që janë blerë në vend dhe që janë objekt i ndalimit 
të eksportimit në kohën e vdekjes së tij. Nuk do të kërkohen të drejta trashëgimie 
për pasuritë e tundshme, ndodhja e të cilave në shtetin pranues i detyrohej vetëm 
qenies në këtë shtet të të vdekurit si anëtar i misionit ose pjesëtar i familjes së një 
anëtari të misionit. 

 
Neni 40 

 
1. Në rast se një agjent diplomatik kalon territorin ose ndodhet në territorin e një 

shteti të tretë, i cili i ka akorduar vizën kur kjo është kërkuar, për të marrë në dorë 
funksionet e tij, ose për t’u vënë në krye të detyrës, shteti i tretë do t’i akordojë 
paprekshmërinë dhe të gjitha imunitetet e tjera të nevojshme për të lejuar kalimin 
ose kthimin e tij. Ai do të veprojë njëlloj edhe për anëtarët e familjes që përfitojnë 
nga privilegjet dhe imunitetet dhe që shoqërojnë agjentin diplomatik ose që 
udhëtojnë veçmas për të shkuar pranë tij ose për t’u kthyer në vendin e tyre. 

2. Në kushtet e njëllojta me ato që parashikohen në paragrafin e parë të këtij neni, 
shtetet e treta nuk duhet të pengojnë kalimin në territorin e tyre të anëtarëve të 
personelit administrativ dhe teknik ose të shërbimit të misionit dhe të anëtarëve të 
familjes së tyre. 

3. Shtetet e treta u akordojnë korrespondencave të tjera zyrtare transit, duke përfshirë 
edhe mesazhet me kod ose me shifër, të njëjtën liri dhe mbrojtje si shteti pranues. 
Ata u akordojnë korrierëve diplomatikë, të cilave u është dhënë vizë në qoftë se 
kjo është kërkuar, dhe valixheve diplomatike që kalojnë transit të njëjtën 
paprekshmëri dhe mbrojtje që shteti pranues është i detyruar t’u akordojë. 

4. Detyrimet e shteteve të treta në bazë të paragrafëve 1, 2 dhe 3 të këtij neni 
zbatohen gjithashtu për personat e përmendur përkatësisht në këto paragrafë, si 
edhe për komunikimet dhe valixhet diplomatike zyrtare kur prania e tyre në 
territorin e shtetit të tretë është për shkak të forcës madhore. 

 
Neni 41 

 
1. Pa cenuar privilegjet dhe imunitetet e tyre, të gjithë personat që përfitojnë nga këto 

privilegje dhe imunitete kanë për detyrë të respektojnë ligjet dhe rregulloret e 
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shtetit pranues. Ato kanë gjithashtu për detyrë të mos ndërhyjnë në punët e 
brendshme të këtij shteti. 

2. Të gjitha çështjet zyrtare të trajtuara me shtetin pranues që i besohen misionit nga 
shteti dërgues, duhet të trajtohen me ose përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme 
të shtetit pranues ose me një ministri tjetër për të cilën do të jetë dhënë pëlqimi. 

3. Lokalet e misionit nuk do të përdoren në një mënyrë të papajtueshme me 
funksionet e misionit ashtu siç përmenden në këtë Konventë, ose në rregulla të 
tjera të së drejtës ndërkombëtare të përgjithshme, ose në marrëveshjet e veçanta që 
janë në fuqi ndërmjet shtetit dërgues dhe shtetit pranues. 

 
Neni 42 

 
Agjenti diplomatik nuk do të ushtrojë në shtetin pranues një aktivitet profesional ose 
tregtar me qëllim që të sigurojë fitime personale. 
 

Neni 43 
 
Funksionet e agjentit diplomatik marrin fund, përveç tjerash: 

(a) Me njoftimin që shteti dërgues i bën shtetit pranues se funksionet e agjentit 
diplomatik kanë marrë fund; 

(b) Me njoftimin që shteti pranues i bën shtetit dërgues se, në bazë të paragrafit 2 
të nenit 9, ky shtet refuzon të njohë agjentin diplomatik si anëtar të misionit. 

 
Neni 44 

 
Shteti pranues edhe në rast konflikti të armatosur, duhet të akordojë lehtësi, për të 
lejuar personat që përfitojnë nga privilegjet dhe imunitetet, që nuk janë shtetas të shtetit 
pranues, cilado qoftë shtetësia e tyre, të largohen nga territori i tij në afatet më të 
arsyeshme. Në rast se është e nevojshme, ai duhet të vërë në mënyrë të veçantë në 
dispozicionin e tyre mjetet e nevojshme të transportit për vetë ata dhe pasuritë e tyre. 
 

Neni 45 
 
Në rast ndërprerje të marrëdhënieve diplomatike midis dy shteteve, ose në qoftë se një 
mision thirret definitivisht ose përkohësisht: 

(a) Shteti pranues edhe në rast konflikti të armatosur, është i detyruar të 
respektojë dhe të mbrojë lokalet e misionit, si edhe pasurinë dhe arkivat e tij; 

(b) Shteti dërgues mund t’ia besojë ruajtjen e lokaleve të misionit, bashkë me 
pasuritë që ndodhen aty, si dhe arkivat, një shteti të tretë të pranueshëm për 
shtetin pranues; 

(c) Shteti dërgues mund t’ia besojë mbrojtjen e interesave të tij dhe ato të 
shtetasve të tij një shteti të tretë të pranueshëm për shtetin pranues. 
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Neni 46 
 
Me pëlqimin paraprak të shtetit pranues, dhe me kërkesën e një shteti të tretë që nuk 
përfaqësohet në këtë shtet, shteti dërgues mund të marrë përsipër mbrojtjen e 
përkohshme të interesave të shtetit të tretë dhe të shtetasve të tij. 
 

Neni 47 
 

1. Duke zbatuar dispozitat e kësaj Konvente, shteti pranues nuk do të bëjë dallim 
midis shteteve. 

2. Megjithatë, nuk do të konsiderohen si dallime: 
(a) Fakti për shtetin pranues për të zbatuar në mënyrë kufizuese një nga 

dispozitat e kësaj Konvente sepse kështu zbatohet ajo për misionin e tij në 
shtetin dërgues; 

(b) Fakti për shtetet që përfitojnë reciprokisht, sipas zakonit ose me rrugë 
marrëveshjeje, nga një trajtim më të favorshëm se sa e kërkojnë dispozitat e 
kësaj Konvente. 

 
Neni 48 

 
Kjo Konventë do të jetë e hapur për nënshkrim nga të gjitha shtetet anëtare të 
Organizatës së Kombeve të Bashkuara ose të një institucioni të specializuar, si dhe nga 
çdo shtet palë në Statutin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë dhe nga çdo shtet i 
ftuar nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për t’u 
bërë palë në Konventë, si vijon deri më 31 tetor 1961, në Ministrinë Federale të Punëve 
të Jashtme të Austrisë dhe pastaj, deri më 31 mars 1962, në Selinë e Organizatës së 
Kombeve të Bashkuara në Nju Jork. 
 

Neni 49 
 
Kjo Konventë do të ratifikohet. Instrumentet e ratifikimit do të depozitohen pranë 
Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. 
 

Neni 50 
 
Kjo Konventë do të mbetet e hapur për aderim nga çdo shtet që i përket njërës nga të 
katër kategoritë e përmendura në nenin 48. Instrumentet e aderimit do të depozitohen 
pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. 
 

Neni 51 
 

1. Kjo Konventë do të hyjë në fuqi ditën e tridhjetë pas datës së depozitimit pranë 
Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të instrumentit 
të njëzetedy të ratifikimit ose të aderimit. 
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2. Për secilin nga shtetet që do të ratifikojnë Konventën ose do të aderojnë në të pas 
depozitimit të instrumentit të njëzetedy të ratifikimit ose të aderimit, Konventa do 
të hyjë në fuqi ditën e tridhjetë pas depozitimit. 

 
Neni 52 

 
Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara duhet të informojë të 
gjitha shtetet të cilat mund t’i përkasin ndonjërës nga katër kategoritë e përmendura në 
nenin 48: 

(a) Për firmosje të Konventës dhe për depozitimin e instrumenteve të ratifikimit 
apo të aderimit, në përputhje me nenet 48, 49 dhe 50; 

(b) Për datën në të cilën Konventa do të hyjë në fuqi në përputhje me nenin 51. 
 

Neni 53 
 
Kopjet Origjinale të Konventës në gjuhët kineze, angleze, franceze, ruse dhe spanjolle 
të cilat janë identike duhet të depozitohen pranë Sekretarit të Përgjithshëm të 
Organizatës së Kombeve të Bashkuara, i cili do t’ua dërgon nga një kopje të certifikuar 
të gjitha shteteve të cilët i përkasin cilësdo prej katër kategorive të përmendura në 
nenin 48. 
Në dëshmi të kësaj nënshkruesit e Plotfuqishëm, të autorizuar nga Qeveritë e tyre 
respektive, e nënshkruan këtë Konventë. 
 
Bërë në Vjenë, 18 prill 1961 
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3. Konventa e Vjenës për Marrëdhëniet Konsullore (1963) 
 

KONVENTA E VJENËS PËR MARRËDHËNIET KONSULLORE  
 

Shtetet Palë në këtë Konventë, 
 
Duke rikujtuar se që prej një kohe të lashtë janë vendosur marrëdhënie konsullore 
midis popujve, 
 
Të ndërgjegjshëm për qëllimet dhe parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara në 
lidhje me barazinë sovrane të shteteve, ruajtjen e paqes dhe të sigurisë ndërkombëtare 
dhe me zhvillimin e marrëdhënieve miqësore ndërmjet kombeve, 
 
Duke marrë parasysh se Konferenca e Kombeve të Bashkuara për marrëdhëniet dhe 
imunitetet diplomatike miratoi Konventën e Vjenës për Marrëdhëniet Diplomatike e 
cila u hap për nënshkrim më 18 prill 1961, 
 
Të bindur se një Konventë ndërkombëtare për marrëdhëniet, privilegjet dhe imunitetet 
konsullore do të ndihmonte gjithashtu për favorizimin e marrëdhënieve miqësore 
ndërmjet vendeve, pa marrë parasysh regjimet e tyre kushtetuese dhe shoqërore, 
 
Të bindur se qëllimi i këtyre privilegjeve dhe imuniteteve nuk është t’u krijojë 
avantazhe individëve por t’u sigurojë kryerjen me efikasitet të funksioneve të tyre me 
anë të posteve konsullore në emër të shteteve të tyre përkatëse, 
 
Duke pohuar se rregullat e të drejtës ndërkombëtare zakonore do të vazhdojnë të 
qeverisin çështjet që nuk janë rregulluar shprehimisht me dispozitat e kësaj Konvente, 
 
U pajtuan për sa vijon: 
 

Neni 1 
Përkufizime 

 
1. Për qëllimet e kësaj Konvente, shprehjet që vijojnë do të kuptohen siç përcaktohet 

më poshtë: 
(a) shprehja “post konsullor” tregon çdo konsullatë të përgjithshme, konsullatë, 

nënkonsullatë ose agjenci konsullore; 
(b) shprehja “rreth konsullor” tregon territorin që i është caktuar një posti 

konsullor për ushtrimin e funksioneve konsullore; 
(c) shprehja “shef i postit konsullor” tregon personin e ngarkuar të veprojë me 

këtë cilësi; 
(d) shprehja “funksionar konsullor” tregon çdo person, duke përfshirë edhe 

shefin e postit konsullor, të ngarkuar me këtë cilësi të ushtrojë funksionet 
konsullore; 
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(e) shprehja “nëpunës konsullor” tregon çdo person që punon në shërbimet 
administrative ose teknike të një posti konsullor; 

(f) shprehja “anëtar i personelit të shërbimit” tregon çdo person të caktuar në 
shërbimin e brendshëm të një posti konsullor; 

(g) shprehja “anëtar të postit konsullor” tregon funksionarët konsullorë, nëpunësit 
konsullor dhe anëtarët e personelit shërbyes; 

(h) shprehja “anëtarë të personelit konsullor” tregon funksionarët konsullorë 
përveç shefit të postit konsullor, nëpunësit konsullorë dhe anëtarët e 
personelit shërbyes; 

(i) shprehja “anëtar i personelit privat” tregon personin që punon kryesisht në 
shërbimin privat të një anëtari të postit konsullor; 

(j) shprehja “lokale konsullore” tregon godinën dhe pjesët e godinave dhe të 
territorit ngjitur që përdoren, pa marrë parasysh se kush është pronari, për 
qëllimet e postit konsullor; 

(k) shprehja “arkivat konsullor” përfshin të gjitha shkresat, dokumentet, 
korrespondencën, librat, filmat, shiritat magnetikë dhe regjistrat e postit 
konsullor, si dhe materialin e shifrës, skedarët dhe mobiliet që shërbejnë për 
mbrojtjen dhe ruajtjen e tyre. 

2. Ekzistojnë dy kategori funksionarësh konsullorë: funksionarët konsullor të 
karrierës dhe funksionarët konsullor të nderit. Dispozitat e kapitullit II të kësaj 
Konvente i referohen posteve konsullore të drejtuara nga funksionarë konsullorë të 
karrierës; dispozitat e kapitullit III kanë të bëjnë me postet konsullore të drejtuara 
nga funksionarë konsullorë të nderit. 

3. Gjendja e veçantë e anëtarëve të posteve konsullore që janë shtetas apo banues të 
përhershëm të shtetit, vendqëndrimit rregullohet nga neni 71 i kësaj Konvente. 

 
 

KAPITULLI I PARË 
MARRËDHËNIET KONSULLORE NË PËRGJITHËSI 

 
SEKSIONI I 

VENDOSJA DHE DREJTIMI I MARRËDHËNIEVE KONSULLORE 
 

Neni 2 
Vendosja e marrëdhënieve konsullore 

 
1. Vendosja e marrëdhënieve konsullore ndërmjet shteteve bëhet me pëlqim 

reciprok. 
2. Pëlqimi i dhënë për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy shteteve 

nënkupton, përveç nëse thuhet ndryshe, pëlqimin për vendosjen e marrëdhënieve 
konsullore. 

3. Ndërprerja e marrëdhënieve diplomatike nuk sjell ipso facto ndërprerjen e 
marrëdhënieve konsullore. 
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Neni 3 
Ushtrimi i funksioneve konsullore 

 
Funksionet konsullore ushtrohen nga postet konsullore. Ato ushtrohen gjithashtu nga 
misionet diplomatike, në përputhje me dispozitat e kësaj konvente. 
 

Neni 4 
Vendosja e një posti konsullor 

 
1. Një post konsullor nuk mund të vendoset në territorin e shtetit pranues veçse me 

pëlqimin e këtij shteti. 
2. Vendi i postit konsullor, klasa dhe rrethi konsullor i tij caktohen nga shteti dërgues 

dhe i paraqiten për miratim shtetit pranues. 
3. Ndryshime të mëtejshme nuk mund të bëhen nga shteti dërgues në vendin e postit 

konsullor, klasën dhe rrethin e tij konsullor veçse me pëlqimin e shtetit pranues. 
4. Pëlqimi i shtetit pranues kërkohet gjithashtu në rast se një konsullatë e 

përgjithshme ose një konsullatë dëshiron të hapë një konsullatë ose një agjenci 
konsullore në një lokalitet tjetër. 

5. Pëlqimi shprehimor dhe paraprak i shtetit pranues kërkohet gjithashtu për hapjen e 
një zyre që bën pjesë në konsullatën ekzistuese, jashtë vendit të kësaj të fundit. 

 
Neni 5 

Funksionet konsullore 
 
Funksionet konsullore konsistojnë në: 

(a) mbrojtjen në shtetin pranues të interesave të shtetit dërgues dhe të 
nënshtetasve të tij, personave fizikë dhe juridikë, brenda kufijve të pranuar 
nga e drejta ndërkombëtare; 

(b) favorizimin e zhvillimit të marrëdhënieve tregtare, ekonomike, kulturore dhe 
shkencore ndërmjet shtetit dërgues dhe shtetit pranues dhe inkurajimin në çdo 
mënyrë tjetër të marrëdhënieve miqësore ndërmjet tyre në kuadrin e 
dispozitave të kësaj konvente; 

(c) njohjen me të gjitha mjetet ligjore të kushteve dhe zhvillimit të jetës tregtare, 
ekonomike, kulturore dhe shkencore të shtetit pranues, raportimin në lidhje 
me këtë qeverisë së shtetit dërgues dhe dhënien e informatave personave të 
interesuar; 

(d) lëshimin e pasaportave dhe dokumenteve të udhëtimit shtetasve të shtetit 
dërgues, si dhe të vizave dhe dokumenteve përkatëse për personat që 
dëshirojnë të shkojnë në shtetin dërgues; 

(e) dhënien ndihmë nënshtetasve, personave fizikë ose juridikë të shtetit dërgues; 
(f) të vepruarit me cilësinë e noterit ose ofiqarit të gjendjes civile dhe ushtrimin e 

funksioneve të ngjashme si dhe të disa funksioneve me karakter administrativ, 
përderisa ligjet dhe rregulloret e shtetit pranues nuk e kundërshtojnë një gjë të 
tillë; 
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(g) ruajtjen e interesave të shtetasve, persona fizikë dhe juridikë të shtetit dërgues 
në lidhje me trashëgimitë në territorin e shtetit pranues, në përputhje me ligjet 
dhe rregulloret e shtetit pranues; 

(h) ruajtjen, brenda kufijve të caktuara nga ligjet dhe rregulloret e shtetit pranues, 
të interesave të të miturve dhe të të paaftëve, shtetas të shtetit dërgues, 
sidomos kur për ta kërkohet vendosja e një kujdestarie; 

(i) nën rezervën e praktikave dhe procedurave në fuqi në shtetin pranues, në 
përfaqësimin e shtetasve të shtetit që dërgon ose marrjen e masave për të 
siguruar përfaqësimin e tyre të përshtatshëm përpara gjyqeve ose autoriteteve 
të tjera të shtetit pranues për të kërkuar, në bazë të ligjeve dhe rregulloreve të 
shtetit pranues, marrjen e masave të përkohshme për ruajtjen e të drejtave dhe 
interesave të këtyre shtetasve kur, për shkak të mungesave të tyre ose për çdo 
shkak tjetër, ata nuk mund t’i mbrojnë në kohën e duhur të drejtat dhe 
interesat e tyre; 

(j) transmetimin e akteve gjyqësore ose jashtëgjyqësore ose kryerjen e 
komisioneve procedurale në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare në fuqi ose 
në mungesë të marrëveshjeve të tilla, çdo mënyrë në përputhje me ligjet dhe 
rregulloret e shtetit pranues; 

(k) ushtrimin e të drejtave të kontrollit dhe inspektimit të parashikuara nga ligjet 
dhe rregulloret e shtetit dërgues në anije deti dhe në anije lumenjsh që kanë 
shtetësinë e shtetit dërgues dhe në këtë shtet, si dhe mbi ekuipazhet e tyre; 

(l) dhënien e ndihmës anijeve, vaporëve dhe avionëve të përmendur në pikën i) 
të këtij neni, si dhe ekuipazheve të tyre, marrjen e deklaratave për udhëtimin e 
këtyre anijeve dhe vaporëve, shqyrtimin dhe shikimin e dokumenteve të 
mjetit, dhe pa dëmtuar pushtetin e autoriteteve të shtetit pranues, bërjen e 
anketave për lidhje me identitet që kanë ngjarë gjatë kalimit dhe rregullit 
përderisa ligjet dhe rregulloret e shtetit dërgues e lejojnë një gjë të tillë, të 
kundërshtimeve të çdo natyre midis kapitenit, oficereve dhe marinarëve; 

(m) ushtrimin e të gjitha funksioneve të tjera që i janë besuar postit konsullor nga 
shteti dërgues që nuk ndalohen nga ligjet dhe rregulloret e shtetit pranues ose 
kundër të cilëve shteti pranues nuk kundërshton ose që përmenden në 
marrëveshjet ndërkombëtare në fuqi ndërmjet shtetit dërgues dhe shtetit 
pranues. 

 
Neni 6 

Ushtrimi i funksioneve konsullore jashtë rrethit konsullor 
 
Në rrethana të veçanta, një funksionar konsullor, me pëlqimin e shtetit pranues, mund 
të ushtrojë funksione jashtë rrethit të tij konsullor. 
 

Neni 7 
Ushtrimi i funksioneve konsullore në një shtet të tretë 

 
Shteti që dërgon, pas njoftimit të shteteve të interesuara, dhe përveç rastit kur njëri prej 
tyre është kundër, mund të ngarkojë një post konsullor të vendosur në një shtet, të 
ushtrojë funksione konsullore në një shtet tjetër. 
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Neni 8 
Ushtrimi i funksioneve për llogari të një shteti të tretë 

 
Pas njoftimit përkatës shtetit pranues dhe me kusht që ky i fundit të mos ketë 
kundërshtim, posti konsullor i shtetit dërgues mund të ushtrojë funksione konsullore në 
shtetin pranues për llogari të një shteti të tretë. 
 

Neni 9 
Klasat e shefave të posteve konsullore 

 
1. Shefat e posteve konsullore ndahen në katër kategori, që do të thotë: 

(a) konsuj të përgjithshëm; 
(b) konsuj; 
(c) nën-konsuj; 
(d) agjentë konsullorë; 

2. Paragrafi 1 i këtij neni nuk e kufizon aspak të drejtën e çfarëdo Pale Kontraktuese 
të caktojë emërtimin e funksionarëve konsullorë ndryshe nga shefat e postit 
konsullor. 

 
Neni 10 

Emërimi dhe pranimi i shefave të postit konsullor 
 
1. Shefat e postit konsullor emërohen nga shteti dërgues dhe pranohen të ushtrojnë 

funksionet e tyre nga shteti pranues. 
2. Nën rezervën e dispozitave të kësaj Konvente, modalitetet e emërimit dhe të 

pranimit të shefit të [postit konsullor caktohen respektivisht nga ligjet, rregulloret 
dhe zakonet e shtetit dërgues dhe të shtetit pranues. 

 
Neni 11 

Patenta ose notifikimi i emërimit 
 
1. Shefi i postit konsullor pajiset nga shteti dërgues me një dokument në formën e një 

patente ose të një akti të ngjashëm që lëshohet për çdo emërim, i cili vërteton 
cilësinë e tij dhe tregon përgjithësisht, emrin dhe mbiemrin e tij, kategorinë dhe 
klasën e tij, rrethin konsullor dhe selinë e postit konsullor. 

2. Shteti dërgues i transmeton patentën ose aktin e ngjashëm, me rrugë diplomatike 
ose me çdo rrugë tjetër të përshtatshme, qeverisë së shtetit në territorin e të cilit 
shefi i postit konsullor do të ushtrojë funksionet e tij. 

3. Në qoftë se shteti pranues e pranon, shteti që dërgon mund ta zëvendësojë 
patentën ose aktin e ngjashëm me një njoftim ku përfshihen të dhënat e 
parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni. 
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Neni 12 
Ekzekuatura 

 
1. Shefi i postit konsullor pranohet të ushtrojë funksionet e tij duke qene i pajisur me 

autorizimin e shtetit pranues, i cili quhet “ekzekuaturë”, cilado qoftë forma e këtij 
autorizimi. 

2. Shteti që kundërshton lëshimin e një ekzekuature nuk është i detyruar t’i njoftojë 
shtetit dërgues arsyet e kundërshtimit të tij. 

3. Në rezervën e dispozitave të neneve 13 dhe 15, shefi i postit konsullor nuk mund 
të fillojë nga detyra para se të ketë marrë ekzekuaturën. 

 
Neni 13 

Pranimi i përkohshëm i shefave të postit konsullor 
 
Në pritje të lëshimit të ekzekuaturës, shefi i postit konsullor mund të pranohet 
përkohësisht të ushtrojë funksionet e tij. Në këtë rast, dispozitat e kësaj Konvente janë 
të zbatueshme. 
 

Neni 14 
Njoftimi i autoriteteve për rrethin konsullor 

 
Porsa pranohet shefi i postit konsullor, qoftë edhe përkohësisht për ushtrimin e 
funksioneve të tij shteti i vendqëndrimit duhet të njoftojë menjëherë autoritetet 
kompetente të rrethit konsullor. Ai duhet gjithashtu të kujdeset që të marrë masat e 
duhura në mënyrë që shefi i postit konsullor të kryejë detyrat e tij dhe të përfitojë nga 
trajtimi i parashikuar nga dispozitat e tij. 
 

Neni 15 
Ushtrimi i përkohshëm i funksioneve të shefit të postit konsullor 

 
1. Në qoftë se shefi i postit konsullor pengohet të ushtrojë funksionet e tij ose në rast 

se vendi i tij është vakant, një ushtrues detyre i shefit të postit konsullor mund të 
veprojë përkohësisht si shef i postit konsullor. 

2. Emri dhe mbiemri i ushtruesit të detyrës i njoftohet qoftë nga misioni diplomatik i 
shtetit dërgues ose në mungesë të misionit diplomatik të këtij shteti në shtetin 
pranues, nga shefi i postit konsullor ose në rast se ky nuk ka mundësi të bëjë një 
gjë të tillë, nga çdo autoritet kompetent i shtetit dërgues, Ministrisë së Punëve të 
Jashtme të shtetit pranues ose autoritetit të caktuar nga kjo Ministri. shteti pranues 
mund të kushtëzojë me pëlqimin e tij pranimin si ushtrues detyre të një personi që 
nuk është as agjent diplomatik as funksionar konsullor i shtetit dërgues në shtetin 
pranues. 

3. Autoritetet kompetente të shtetit pranues duhet t’i japin ndihmë dhe mbrojtje 
ushtruesit të detyrës së shefit. Gjatë punës së tij, dispozitat e kësaj Konvente janë 
të zbatueshme njësoj si për shefin e postit konsullor për të cilin bëhet fjalë. 
Megjithatë shteti pranues nuk është i detyruar t’i japë ushtruesit të detyrës lehtësi, 
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privilegje dhe imunitete, gëzimi i të cilave nga shefi i postit konsullor, varet nga 
kushtet që nuk i plotëson ushtruesi i detyrës. 

4. Kur një anëtar i personelit diplomatik të përfaqësisë diplomatike të shtetit dërgues 
në shtetin pranues emërohet ushtrues detyre nga shteti dërgues në kushtet e 
parashikuar në paragrafin 1 të këtij neni, ai vazhdon të gëzojë privilegje dhe 
imunitete diplomatike në rast se shteti pranues nuk ka ndonjë kundërshtim. 

 
Neni 16 

Preseanca midis shefave të postit konsullor 
 
1. Shefat e postit konsullor zënë radhë në çdo klasë sipas datës së dhënies së 

ekzekuaturës. 
2. Megjithatë, në rast se shefi i një posti konsullor, para se të marrë ekzekuaturën, 

pranohet të ushtrojë funksionet e tij përkohësisht, data e këtij pranimi të 
përkohshëm përcakton rendin e preseancës; ky rend mbahet mbas dhënies së 
ekzekuaturës. 

3. Rendi i preseancës midis dy ose më shumë shefave të postit konsullor që kanë 
marrë ekzekuaturën ose pranimin provizor në të njëjtën datë përcaktohet nga data 
në të cilën patentat e tyre ose aktet e ngjashme janë paraqitur ose kur njoftimi i 
parashikuar në paragrafin 3 të nenit 11 i është bërë shtetit pranues. 

4. Ushtruesit e detyrës zënë radhë pas gjithë shefave të postit konsullor. Midis tyre, 
ata zënë radhë sipas datave kur janë ngarkuar me funksione si ushtrues detyre dhe 
që janë treguar në njoftimet e bëra në bazë të paragrafit 2 të nenit 15. 

5. Funksionarët konsullor të nderit që janë shefa të postit konsullor zënë radhë në çdo 
klasë pas shefave të postit konsullor të karrierës, sipas rendit dhe rregullave të 
vendosura në paragrafët e sipërpërmendura. 

6. Shefat e postit konsullor kanë preseancë mbi funksionarët konsullorë që nuk kanë 
këtë cilësi. 

  
Neni 17 

Kryerja e akteve diplomatike nga funksionarët konsullorë 
 
1. Në një shtet ku shteti dërgues nuk ka mision diplomatik dhe s'është përfaqësuar 

nga misioni diplomatik i një shteti të tretë, një funksionar konsullor, me pëlqimin e 
shtetit pranues dhe pa u prekur statuti i tij konsullor, mund të ngarkohet të kryejë 
akte diplomatike. Kryerja e këtyre akteve nga një funksionar konsullor nuk i jep 
atij asnjë të drejtë për privilegje dhe imunitete diplomatike. 

2. Çdo funksionar konsullor mbas komunikimit të shtetit pranues, mund të ngarkohet 
të përfaqësojë shtetin dërgues pranë çdo organizate ndërqeveritare. Duke vepruar 
në këtë cilësi ai gëzon të drejtën e të gjitha privilegjeve dhe imuniteteve që e drejta 
ndërkombëtare i akordojnë një përfaqësuesi pranë një organizate ndërqeveritare; 
megjithatë, për sa i përket çdo funksioni konsullor të ushtruar prej tij, ai s'ka të 
drejtë për një imunitet juridiksioni më të gjerë se sa ai që gëzon një funksionar 
konsullor në bazë të kësaj Konvente. 
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Neni 18 
Emërimi i të njëjtit person si funksionar konsullor nga një ose më shumë shtete 

 
Dy ose më shtete, me pëlqimin e shtetit pranues mund të emërojnë të njëjtin person me 
cilësinë e funksionarit konsullor në këtë shtet. 
 

Neni 19 
Emërimi i anëtarëve të personelit konsullor 

 
1. Nën rezervën e dispozitave të neneve 20, 22 dhe 23, shteti dërgues emëron sipas 

dëshirës së tij anëtarët e personelit konsullor. 
2. Shteti dërgues i njofton shtetit pranues emrat dhe mbiemrat, kategorinë dhe klasën 

e të gjithë funksionarëve konsullor përveç shefit të postit konsullor mjaft kohë 
përpara, në mënyrë që shteti pranues, në qoftë se dëshiron, të mund të ushtrojë të 
drejtat që i akordon paragrafi 3 i nenit 23. 

3. Shteti dërgues, në rast se ligjet dhe rregulloret e tij e kërkojnë, mund t’i kërkojë 
shtetit pranues t’i lëshojë një ekzekuaturë një funksionari konsullor që s'është shef 
i postit konsullor. 

4. Shteti pranues, në rast se ligjet dhe rregulloret e tij e kërkojnë, mund t’i lëshojnë 
një ekzekuaturë një funksionari konsullor që s'është shef i postit konsullor. 

 
Neni 20 

Efektivi i personelit konsullor 
 
Në mungesë të një marrëveshje të shprehur mbi efektivin e personelit të postit 
konsullor, shteti pranues mund të kërkojë që ky efektiv të mbahet brenda kufijve që ai 
konsideron të arsyeshme dhe normale, duke pasur parasysh rrethanat dhe kushtet që 
ekzistojnë në rrethin konsullor dhe nevojat e postit konsullor në fjalë. 
 

Neni 21 
Preseanca midis funksionarëve konsullor të postit konsullor  

 
Rendi i preseancës midis funksionarëve konsullor të një posti konsullor dhe të gjitha 
ndryshimet që i bëhen njoftohen nga misioni diplomatik i shtetit dërgues, ose në 
mungesë të një misioni të tij në shtetin pranues, nga shefi i postit konsullor, Ministrisë 
së Punëve të Jashtme të shtetit pranues ose autoritetit të caktuar nga kjo Ministri. 
 

Neni 22 
Kombësia e funksionarëve konsullor 

 
1. Funksionarët konsullor do të kenë në parim kombësinë e shtetit dërgues. 
2. Funksionarët konsullor nuk mund të zgjidhen midis shtetasve të të shtetit pranues 

veçse me pëlqimin e prerë të këtij shteti i cili në çdo kohë mund ta tërheqë 
pëlqimin e tij. 

3. Shteti pranues mund të rezervojë të njëjtat të drejta për sa u takon shtetasve të një 
shteti të tretë që nuk janë shtetas të shtetit dërgues. 
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Neni 23 
Personi që deklarohet i padëshirueshëm 

 
1. Shteti pranues mund të informojë në çdo kohë shtetin dërgues se një funksionar 

konsullor është person i padëshirueshëm, çdo anëtar tjetër i personelit konsullor 
është i papranueshëm. shteti dërgues, sipas rastit, do të thërrasë personin në fjalë 
ose do t’i japë fund funksioneve të tij në postin konsullor. 

2. Në qoftë se shteti dërgues kundërshton plotësimin ose nuk plotëson brenda një 
afati të arsyeshëm detyrimet që i takojnë në bazë të paragrafit 1 të këtij neni, shteti 
pranues, sipas rastit, mund t'ia tërheqë ekzekuaturën personit në fjalë dhe të mos e 
konsiderojë më si anëtar të personelit konsullor. 

3. Personi që emërohet anëtar i një posti konsullor mund të deklarohet i 
papranueshëm para arritjes në territorin e shtetit pranues ose në qoftë se ndodhet 
në këtë territor, para se të marrë në dorëzim funksionet e postit konsullor. shteti 
dërgues në një rast të tillë, duhet ta tërheqë emërimin. 

4. Në rastet e përmendura në paragrafin 1 dhe 3 të këtij neni, shteti pranues nuk është 
i detyruar t’i njoftojë shtetit dërgues arsyet e vendimit të tij. 

 
Neni 24 

Njoftimi i emërimeve, mbërritjeve dhe nisjeve, shtetit pranues  
 
1. Ministrisë së Punëve të Jashtme të shtetit pranues ose autoritetit të caktuar nga kjo 

Ministri i njoftohen: 
(a) emërimi i anëtarëve të postit konsullor, mbërritja e tyre pas emërimit të tyre 

në postin konsullor, nisja e tyre definitive ose pushimi i funksioneve të tyre, si 
dhe çdo ndryshim tjetër që i përket statutit të tyre dhe që mund të zgjasë gjatë 
shërbimit të tyre në postin konsullor; 

(b) mbërritja dhe nisja definitive e një personi të familjes së një anëtari të postit 
konsullor që banon në shtëpinë e tij dhe të jetë rasti, fakti që një person bëhet 
ose pushon së qeni anëtar i familjes; 

(c) mbërritja dhe nisja definitive e anëtarëve të personelit privat dhe po të jetë 
rasti, mbarimi i shërbimit me këtë cilësi; 

(d) marrja ose lirimi i personave që banojnë në shtetin pranues si anëtare të postit 
konsullor ose si anëtarë të personelit privat që gëzojnë privilegje dhe imunitete. 

2. Sa herë që është e mundur, mbërritja dhe nisja definitive duhet gjithashtu të 
njoftohen që më parë. 

 
 

SEKSIONI II 
MBARIMI I FUNKSIONEVE KONSULLORE 

 
Neni 25 

Mbarimi i funksioneve të një anëtari të postit konsullor 
 
Funksionet e një anëtari të postit konsullor marrin fund sidomos me: 

(a) Njoftimin nga shteti dërgues, shtetit pranues për faktin se funksionet e tij kanë 
mbaruar; 
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(b) Tërheqjen e ekzekuaturës; 
(c) Njoftimin nga shteti pranues shtetit dërgues se ka pushuar ta konsiderojë 

personin në fjalë si anëtar të personelit konsullor. 
 

Neni 26 
Largimi nga territori i shtetit pranues  

 
Shteti pranues, edhe në rast konflikti të armatosur duhet t'u sigurojë anëtarëve të postit 
konsullor dhe anëtarëve të personelit privat përveç shtetasve të shtetit pranues, si dhe 
anëtarëve të familjeve të tyre që banojnë në shtëpitë e tyre, cilado qoftë kombësia e 
tyre, kohën dhe lehtësitë e nevojshme për përgatitjen e nisjes së tyre dhe largimin nga 
territori i tij në afatet e duhura, mbas mbarimit të funksioneve të tyre. Ai duhet 
gjithashtu, po qe se është nevoja, t'u vërë në dispozicion mjetet e transportit të 
nevojshëm për ata vetë dhe sendet e tyre, me përjashtim të atyre janë blerë në shtetin 
pranues, eksportimi i të cilave ndalohet në kohën e largimit. 
 

Neni 27 
Mbrojtja e lokaleve dhe arkivave konsullore dhe e interesave 

të shtetit dërgues në rrethana të jashtëzakonshme 
 
1. Në rast prerje të marrëdhënieve konsullore midis dy shteteve: 

(a) Shteti pranues është i detyruar, edhe në rast konflikti të armatosur, të 
respektojë dhe të mbrojë lokalet konsullore, si dhe pasurinë e postit konsullor 
dhe arkivat konsullore; 

(b) Shteti dërgues mund t’ia ngarkojë ruajtjen e lokaleve konsullore, si dhe 
pasurinë që gjendet atje dhe të arshivave konsullore, një shteti të tretë të 
pranueshëm nga shteti pranues; 

(c) Shteti dërgues mund t’ia besojë mbrojtjen e interesave të tij dhe të atyre 
shtetasve të tij një shteti të tretë të pranueshëm nga shteti pranues. 

2. Në rast të mbyllje të përkohshme ose definitive të postit konsullor, dispozitat e 
pikës a) të paragrafit 1 të këtij neni janë të zbatueshëm. 

3. Përveç kësaj: 
(a) Kur shteti dërgues, ndonëse jo i përfaqësuar në shtetin pranues nga një mision 

diplomatik, ka një post tjetër konsullor në tokën e shtetit pranues, ky post 
konsullor në tokën e shtetit pranues, ky post konsullor mund të ngarkohet me 
ruajtjen e lokaleve të postit konsullor që është mbyllur, të pasurive që gjenden 
atje dhe të arkivave konsullore, si dhe, me pëlqimin e shtetit pranues, me 
ushtrimin e funksioneve konsullore në rrethin e këtij posti konsullor; ose 

(b) Kur shteti dërgues nuk ka mision diplomatik ose post tjetër konsullor në 
shtetin pranues, dispozitat e pikave b) dhe c) të paragrafit 1 të këtij neni janë 
të zbatueshme. 
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KAPITULLI II 
LEHTËSITË, PRIVILEGJET DHE IMUNITETET NË LIDHJE ME POSTET 

KONSULLORE, FUNKSIONARËT KONSULLORË TË KARRIERËS 
DHE ANËTARËT E TJERË TË POSTIT KONSULLOR 

 
SEKSIONI I 

LEHTËSITË, PRIVILEGJET DHE IMUNITETET NE LIDHJE 
ME POSTIN KONSULLOR 

 
Neni 28 

Lehtësitë që i akordohen postit konsullor për aktivitetin e tij 
  
Shteti pranues siguron të gjitha lehtësitë për kryerjen e funksioneve të postit konsullor. 
 

Neni 29 
Përdorimi i flamurëve dhe i stemave kombëtare 

 
1. Shteti dërgues ka të drejtë të përdorë flamurin e tij kombëtar dhe mbrojë me 

stemën e shtetit konform dispozitave të këtij neni. 
2. Flamuri kombëtar i shtetit dërgues mund të ngrihet dhe mbroj me stemën e shtetit 

mund të vendoset në ndërtesën që okupon posti konsullor dhe në portën e tij të 
hyrjes, si dhe në shtëpinë e banimit të shefit të postit konsullor dhe në mjetet e tij 
të transportit kur këto përdoren për nevoja shërbimi. 

3. Në ushtrimin e të drejtës së akorduar nga ky nen, do të kihet parasysh ligjet, 
rregulloret dhe zakonet e shtetit pranues. 

 
Neni 30 
Banesa 

 
1. Shteti pranues duhet të lehtësojë sigurimin e lokaleve të nevojshme për postin 

konsullor nga shteti dërgues në territorin e tij, në kuadrin e ligjeve dhe 
rregulloreve të tij ose ta ndihmojë shtetin dërgues që të sigurojë lokalet në një 
mënyrë tjetër. 

2. Ai duhet gjithashtu, në rast nevoje, ta ndihmojë postin konsullor që të ketë banesa 
të përhershme për anëtarët e tij. 

 
Neni 31 

Paprekshmëria e lokaleve konsullore 
 
1. Lokalet konsullore janë të paprekshme në masën e parashikuar nga ky nen. 
2. Autoritetet e shtetit pranues nuk mund të futen në pjesën e lokaleve konsullore që 

posti konsullor përdor kryesisht për nevojat e punës së tij, përveç se me pëlqimin e 
shefit të postit konsullor, të personit të caktuar nga ai ose të shefit të misionit 
diplomatik të shtetit dërgues. Megjithatë, pëlqimi i shefit të postit konsullor mund 
të quhet i siguruar në rast zjarri ose fatkeqësie tjetër që kërkon masa mbrojtëse të 
menjëhershme. 
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3. Nën rezervën e dispozitave të paragrafit 2 të këtij neni, shteti pranues është 
veçanërisht i detyruar të marrë masa të përshtatshme për të ndaluar që lokalet 
konsullore të sulmohen ose të dëmtohen dhe për të ndaluar prishjen e qetësisë ose 
uljen e dinjitetit të postit konsullor. 

4. Lokalet konsullore, mobilet dhe pasuritë e postit konsullor, si dhe mjetet e 
transportit, nuk mund të bëhen objekt i asnjë forme rekuizimi për qëllimet e 
mbrojtjes kombëtare ose të përdorimit në publik. Në rast se një shpronësim do të 
ishte i nevojshëm për këto qëllime, të gjitha dispozitat përkatëse do të merren për 
të evituar që të pengohet ushtrimi i funksioneve konsullore dhe një shpërblim i 
përshtatshëm dhe efektiv i menjëhershëm do t’i jepet shtetit dërgues. 

 
Neni 32 

Përjashtimi i lokaleve konsullore nga taksat 
 
1. Lokalet konsullore dhe shtëpia e banimit të shefit të postit konsullor të karrierës, 

pronar ose qiramarrës i të cilëve është shteti dërgues ose çdo person që vepron për 
llogari të këtij shteti, përjashtohen nga të gjitha taksat dhe tatimet e çdo natyre, 
kombëtare regjionale ose komunale, me kusht që të mos jetë fjalë për taksat e 
nxjerra si shpërblim për shërbimet e veçanta që janë bërë. 

2. Përjashtimi fiskal i parashikuar në paragrafin 1 të këtij neni nuk zbatohet për këto 
tatime dhe taksa, kur, sipas ligjeve dhe rregulloreve të shtetit pranues, ato janë në 
ngarkim të personelit që ka kontraktuar në shtetin dërgues ose me personin që 
vepron për llogari të këtij shteti. 

 
Neni 33 

Paprekshmëria e arkivave dhe dokumenteve konsullore 
 
Arkivat dhe dokumentet konsullore janë të paprekshme në çdo kohë dhe në çdo vend 
qofshin. 
 

Neni 34  
Liria e lëvizjes 

 
Nën rezervën e ligjeve dhe rregulloreve të tij në lidhje me zonat ku nuk lejohet hyrja 
për arsye të sigurimi kombëtar, shteti pranues siguron lirinë e lëvizjes dhe të 
qarkullimit në territorin e tij për të gjithë anëtarët e postit konsullor. 
 

Neni 35 
Linja e komunikacionit 

 
1. Shteti pranues lejon dhe mbron lirinë e komunikacionit të postit konsullor për të 

gjitha qëllimet zyrtare. Duke komunikuar me qeverinë, me misionet diplomatike 
dhe me postet e tjera konsullore të shtetit dërgues, kudo që të ndodhen, posti 
konsullor mund të përdorë të gjitha mjetet e komunikacionit përkatëse, duke 
përfshirë dhe korrierët diplomatik ose konsullor, valixhe diplomatike ose 
konsullore dhe mesazhet në kod ose në shifër. Megjithatë, posti konsullor nuk 
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mund të instalojë dhe të përdorë radiotransmetuesve veçse me pëlqimin e shtetit 
pranues. 

2. Valixhja konsullore mund t’i besohet një komandanti anije ose avioni tregtar që do 
të arrijë në një pikë hyrje të autorizuar. Komandanti duhet të jetë i pajisur me një 
dokument zyrtar ku të tregohet numri i pakove që përbëjnë valixhen, por ai nuk 
konsiderohet si korrier konsullor. Mbas rregullimit me autoritetet kompetente, 
posti konsullor mund të dërgojë një nga anëtarët e tij të marrë lirisht në dorëzim 
valixhen nga duart e komandantit të anijes ose të avionit. 

 
Neni 36 

Komunikimi me shtetasit e shtetit dërgues 
 
1. Me qëllim që ushtrimi i funksioneve konsullore lidhur me shtetasit e shtetit 

dërgues të lehtësohet: 
(a) Funksionarët konsullorë duhet të jenë të lirë të komunikojnë me shtetasit e 

shtetit dërgues dhe të shkojnë pranë tyre. shtetasit e shtetit dërgues duhet ta 
kenë të njëjtën liri për të komunikuar ma me funksionarët konsullorë dhe të 
shkojnë pranë tyre; 

(b) Në rast se i interesuari bën kërkesë, autoritetet kompetentë të shtetit pranues 
duhet të lajmërojnë pa vonesë postin konsullor të shtetit dërgues kur, në 
rrethin e tij konsullor; një shtetas i këtij shteti është arrestuar, burgosur ose 
ndodhet nën vërejtjen ose në çdo formë tjetër të mbajtje në gjendje arrestimi, 
Çdo komunikim drejtuar postit konsullor nga personi i arrestuar, i burgosur 
ose i mbajtur nën vërejtje ose në çdo formë tjetër arresti duhet të transmetohet 
pa vonesë nga autoritetet në fjalë. Këto të fundit duhet të njoftojnë pa vonesë 
të interesuarin për të drejtat e tij në përputhje me këtë pikë; 

(c) Funksionarët konsullorë kanë të drejtë të shkojnë pranë një shtetësi të shtetit 
dërgues që është burgosur ose që mbahet nën vërejtje ose në një formë tjetër 
arrestimi, të bisedojnë me të, të kenë korrespondencë me të dhe të interesohen 
për përfaqësimin e tij në organet e drejtësisë. Ata kanë gjithashtu të drejtë të 
shkojnë pranë shtetasit të shtetit dërgues i cili është i burgosur në rrethin e 
tyre ose mbahet në pritje të një vendimi. Megjithatë funksionarët konsullorë 
duhet të mos ndërhyjnë në favor të një shtetasi të burgosur ose që mbahet nën 
vërejtje ose në çdo formë tjetër arrestimi kur i interesuari e kundërshton një 
gjë të tillë. 

2. Të drejtat e parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni duhet të ushtrohen në 
kuadrin e ligjeve dhe rregulloreve të shtetit pranues, duke marrë parasysh se këto 
ligje dhe rregullore duhet të lejojnë realizimin e plotë të qëllimeve për të cilat të 
drejtat akordohen në bazë të këtij neni. 

 
Neni 37 

Njoftime në rast vdekje, kujdestarie, mbytje ose aksidenti ajror 
 
Në qoftë se autoritetet kompetente të shtetit pranues disponojnë njoftimet përkatëse, 
ato duhet: 
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(a) Në rast vdekje të një shtetasi të shtetit dërgues, të njoftojë pa vonesë postin 
konsullor në rrethin e të cilit ka ngjarë vdekja; 

(b) Të njoftojnë pa vonesë postin konsullor përkatëse për të gjitha rastet kurdo të 
ndodh nevoja që të mbrohej një kujdestar për një shtetas të mitur ose të paaftë 
të shtetit dërgues. Zbatimi i ligjeve dhe rregulloreve të shtetit pranues 
rezervohet megjithatë për sa i përket emërimit të këtij kujdestari; 

(c) Kur një anije ose vapor që ka shtetësinë e shtetit dërgues mbytet ose fundoset 
në detin territorial ose në ujërat e brendshme të shtetit pranues ose kur anija e 
matrikuluar në shtetin dërgues pëson ndonjë aksident në territorin e shtetit 
pranues, të njoftojë pa vonesë postin konsullor më të afërt të vendit ku ka 
ngjarë aksidenti. 

 
Neni 38 

Komunikimi me autoritetet e shtetit pranues  
 
Në ushtrimin e funksioneve të tyre, funksionarët konsullor mund t'u drejtohen: 

(a) Autoriteteve lokale kompetente të rrethit të tyre konsullore; 
(b) Autoriteteve qendrore kompetente të shtetit pranues në rast se kjo pranohet 

nga ligjet, rregulloret dhe zakonet e shtetit pranues ose nga marrëveshjet 
ndërkombëtare të përfunduara për këtë çështje. 

 
Neni 39 

Të drejtat dhe taksat konsullore 
 
1. Në territorin e shtetit pranues posti konsullor mund të marre taksa që parashikohen 

nga ligjet dhe rregulloret e shtetit dërgues për aktet konsullore. 
2. Shumat e mbledhura në kuadrin e taksave të parashikuara në paragrafin 1 të këtij 

neni dhe dëftesat që kanë lidhje me to, përjashtohen nga çdo tatim apo taksë në 
shtetin pranues. 

 
 

SEKSIONI II 
LEHTËSITE, PRIVILEGJET DHE IMUNITETET NË LIDHJE 
ME FUNKSIONARËT KONSULLORË TË KARRIERËS DHE 

ANËTARËT E TJERË TË POSTIT KONSULLOR 
 

Neni 40 
Mbrojtja e funksionarëve konsullor 

 
Shteti pranues do t’i trajtojë funksionarët konsullorë me respektin që u takon dhe do të 
marrë të gjitha masat e nevojshme për të ndaluar çdo prekje të personit të tyre, të lirisë 
dhe dinjitetit të tyre. 
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Neni 41 
Paprekshmëria personale e funksionarëve konsullorë 

 
1. Funksionarët konsullorë nuk mund të arrestohen ose të mbahen nën vërejtje veçse 

në rast krimi të rëndë dhe në bazë të një vendimi të autoritetit gjyqësor kompetent. 
2. Me përjashtim të rastit të parashikuar në paragrafin 1 të këtij neni, funksionarët 

konsullorë nuk mund të burgosen dhe nuk mund të vihen në asnjë formë tjetër 
kufizimi të lirisë së tyre personale veçse në zbatim të një vendimi gjyqësor 
përfundimtar. 

3. Kur ngrihet një padi penale kundër një funksionari konsullor, ky i fundit duhet të 
paraqitet para autoriteteve kompetente. Megjithatë, padia duhet të ngrihet me 
respektin që i takon funksionarit konsullor për arsye të pozitës së tij zyrtare dhe 
me përjashtim të rastit të parashikuar në paragrafin 1 të këtij neni, në mënyrë që të 
pengojë sa të jetë e mundur më pak ushtrimin e funksioneve konsullore. Kur në 
rrethanat e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni, është bërë e nevojshme të 
vihet nën vërejtje funksionari konsullor, padia e ngritur kundër tij duhet të hapet 
në afatin më të shkurtër. 

 
Neni 42 

Njoftimi i rasteve të arrestimit, të mbajtjes në burg ose të ndjekjes 
 
Në rast arrestimi, mbajtjes nën vërejtje të një anëtari të personelit konsullor ose ndjekje 
penale të ngritur kundër tij, shteti pranues duhet të lajmërojë sa më parë shefin e postit 
konsullor, në rast se ky vetë është objekt i njërës nga këto masa, shteti i vendqëndrimit 
duhet të njoftojë shtetin dërgues në rrugë diplomatike. 
 

Neni 43 
Imuniteti i juridiksionit 

 
1. Funksionarët konsullorë dhe nëpunësit konsullorë nuk mund të gjykohen nga 

autoritetet gjyqësore dhe administrative të shtetit pranues për aktet e kryera në 
ushtrimin e funksioneve konsullore. 

2. Megjithatë, dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni nuk zbatohen në rastin e një 
veprimi civil: 
(a) që rezulton nga përfundimi i një kontrate të kryer nga një nëpunës konsullor 

të cilën nuk e ka përfunduar në mënyrë të prerë ose të shprehur si 
përfaqësuesi i shtetit dërgues; ose 

(b) të kryer nga një i tretë për një dëm që rezulton nga një aksident i shkaktuar në 
shtetin pranues nga një automjet, anije ose avion. 

 
Neni 44 

Detyrimi për t'u përgjigjur si dëshmitar 
 
1. Anëtarët e një posti konsullor mund të thirren për t'u përgjigjur si dëshmitarë gjatë 

procedurave gjyqësore dhe administrative. Nëpunësit konsullorë dhe anëtarët e 
personelit të shërbimit nuk duhet të kundërshtojnë të përgjigjen si dëshmitarë, 
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përveç rasteve të përmendura në paragrafin e tretë të këtij neni. Në qoftë se një nga 
funksionarët konsullorë kundërshton të dëshmojë, asnjë masë shtrënguese ose 
sanksion tjetër nuk mund të të zbatohet kundër tij. 

2. Autoriteti që kërkon dëshminë duhet të evitojë rastin që të pengojë funksionarin 
konsullor me kryerjen e funksioneve të tij. Ai mund ta marrë dëshminë e tij në 
shtëpi ose në postin konsullor, ose të pranojë një deklaratë të shkruar nga ana e tij, 
sa herë që kjo është e mundur. 

3. Anëtarët e një posti konsullor nuk janë të detyruar të deponojnë për fakte që kanë 
të bëjnë me ushtrimin e funksioneve të tyre dhe të nxjerrin korrespondencën dhe 
dokumentet zyrtare përkatëse. Ata kanë gjithashtu të drejtën të kundërshtojnë të 
lëshojnë si ekspertë mbi të drejtën kombëtare të shtetit dërgues. 

 
Neni 45 

Heqja dorë nga privilegjet dhe imunitetet  
 
1. Shteti dërgues mund të heqë dorë nga privilegjet dhe imunitetet për një anëtarë të 

postit konsullor të parashikuara nga nenet 41, 43 dhe 44. 
2. Heqja dorë duhet të jetë e shprehur nën rezervën e dispozitave të paragrafit 3 të 

këtij neni, dhe duhet t’i njoftohet me shkrim shtetit pranues. 
3. Në rast se një funksionar konsullor ose një nëpunës konsullor ngre një padi në një 

fushë ku ai do të përfitonte nga imuniteti i juridiksionit në bazë të nenit 43, nuk 
mund të pranohet që ai të kërkojë imunitetin e juridiksionit karshi çdo kërkese 
rekovencionale të lidhur direkt me kërkesën kryesore. 

4. Heqja dorë nga imuniteti i juridiksionit për një veprim civil, administrativ nuk 
konsiderohet sikur hiqet dorë nga imuniteti në lidhje me masat e zbatimit të 
vendimit, për të cilat një heqje dorë e veçantë është e nevojshme. 

 
Neni 46 

Përjashtimi i matrikullimit të të huajve dhe leje e qëndrimit 
 
1. Funksionarët konsullorë dhe nëpunësit konsullorë si dhe anëtarët e familjeve të 

tyre që banojnë në shtëpitë e tyre, përjashtohen nga të gjitha të detyrimet e 
parashikuara nga ligjet dhe rregulloret e shtetit pranues në lidhje me matrikullimin 
e të huajve dhe lejeve të qëndrimit. 

2. Megjithatë dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni nuk zbatohen as për nëpunësin 
konsullor që nuk është një nëpunës i përhershëm i shtetit dërgues ose që ushtron 
një aktivitet privat me karakter fitimi në shtetin pranues dhe as për një anëtar të 
familjes së tij. 

 
Neni 47 

Përjashtimi i lejes së punës 
 
1. Anëtarët e postit konsullor, për sa u takon shërbimeve që kryejnë për shtetin 

dërgues, përjashtohen nga detyrimet që ligjet dhe rregulloret e shtetit pranues 
imponojnë për lejen e punës lidhur me marrjen në punë të fuqisë punëtore të huaj. 
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2. Anëtarët e personelit privat të funksionarëve konsullorë dhe nëpunësit konsullorë, 
në qoftë se nuk bëjnë asnjë punë tjetër private me karakter fitimi në shtetin 
pranues, përjashtohen nga detyrimet që përmenden në paragrafin 1 të këtij neni. 

 
Neni 48 

Përjashtimi nga regjimi i sigurimit shoqëror 
 
1. Nën rezervën e dispozitave të paragrafit 3 të këtij neni, anëtarët e postit konsullor, 

për sa u takon shërbimeve që kryejnë për shtetin dërgues, si dhe për anëtarët e 
familjeve të tyre që banojnë në shtetin e tyre përjashtohen nga dispozitat e 
sigurimit shoqëror që mund të jenë në fuqi në shtetin pranues. 

2. Përjashtimi i parashikuar në paragrafin 1 të këtij neni zbatohet gjithashtu për 
anëtarët e personelit privat që janë në shërbim ekskluziv të anëtarëve të postit 
konsullor, me kusht: 
(a) Që të mos jenë shtetas të shtetit pranues ose të mos kenë atje qëndrimin e tyre 

të përhershëm; 
(b) Që t'u nënshtrohen dispozitave të sigurimit shoqëror të cilët janë në fuqi në 

shtetin dërgues ose në një shtet të tretë. 
3. Anëtarët e postit konsullor që kanë në shërbim të tyre persona për të cilët 

përjashtimi i parashikuar në paragrafin 2 të këtij neni nuk zbatohet, duhet të 
respektojnë detyrimet që dispozitat e sigurimit shoqëror të shtetit pranues i 
imponojnë punëdhënësit. 

4. Përjashtimi i parashikuar në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni nuk përjashton 
pjesëmarrjen vullnetare në regjimin e sigurimit shoqëror të shtetit pranues, për deri 
sa pranohet nga ky shtet. 

 
Neni 49 

Përjashtimi fiskal 
 
1. Funksionarët konsullorë dhe nëpunësit konsullorë si dhe anëtarët e familjeve të 

tyre që banojnë në shtëpitë e tyre përjashtohen nga të gjitha tatimet dhe taksat, 
personale ose reale, kombëtare, regjionale dhe komunale, me përjashtim: 

2.  
(a) Të tatimeve indirekte të një natyre të tillë që futen normalisht në çmimin e 

mallrave ose të shërbimeve; 
(b) Të tatimeve dhe taksave mbi pasuritë e patundshme private që ndodhen në 

territorin e shtetit pranues, nën rezervën e dispozitave të nenit 32. 
(c) Të të drejtave të trashëgimisë dhe të transferimit të pronësisë të nxjerrë nga 

shteti pranues, nën rezervën e dispozitave të paragrafit b) të nenit 51; 
(d) Të tatimeve dhe taksave për të ardhurat private, duke përfshirë fitimet në 

kapital, që e kanë burimin e tyre në shtetin pranues dhe të tatimeve mbi 
kapitalin të nxjerra mbi investimet e bëra në ndërmarrjet tregtare ose 
financiare që ndodhen në shtetin pranues; 

(e) Të tatimeve dhe taksave të nxjerra si shpërblim për kryerjen e shërbimeve të 
veçanta; 
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(f) Të të drejtave të regjistrimit, të gjyqit, të hipotekës dhe të pullës nën rezervën 
e dispozitave të nenit 32. 

3. Anëtarët e personelit të shërbimit përjashtohen nga tatimet dhe taksat mbi pagat që 
marrin për shërbimet e tyre; 

4. Anëtarët e postit konsullor që përdorin persona, pagat e të cilëve nuk përjashtohet 
nga tatimi mbi të ardhurat në shtetin pranues duhet të respektojnë detyrimet që 
ligjet dhe rregulloret e shtetit në fjalë u imponojnë punëdhënësve në lidhje me 
nxjerrjen e tatimit mbi të ardhurat. 

 
Neni 50 

Përjashtimi i të drejtave doganore dhe i vizitës doganore 
 
1. Sipas dispozitave legjislative dhe rregulluese që mund të adaptojë, shteti pranues 

autorizon hyrjen dhe akordon përjashtimin e të gjitha të drejtave doganore, taksave 
dhe detyrimeve të tjera përkatëse, përveç shpenzimeve të depozitimit, transportit 
dhe shpenzimeve që kanë të bëjnë me shërbime analoge, për: 
a) Objektet e caktuara për përdorim zyrtar të postit konsullor  
b) Objektet e caktuara për përdorim personal të funksionarit konsullor dhe të 

anëtarëve të familjes së tij që banojnë në shtëpinë e tij, duke përfshirë sendet 
që i nevojiten për vendosjen e tij. Artikujt e konsumit nuk duhet të kalojnë 
sasitë e nevojshme për përdorimin e tyre direkt nga të interesuarit. 

2. Nëpunësit konsullorë gëzojnë privilegje dhe përjashtime të parashikuara në 
paragrafin 1 të këtij neni, për sa i përket objekteve të importuara gjatë instalimit të 
tyre të parë. 

3. Bagazhet personale të shoqëruara nga funksionarët konsullorë dhe anëtarët e 
familjes së tyre që banojnë në shtëpitë e tyre përjashtohen nga vizita doganore. 
Ata nuk mund t’i nënshtrohen vizitës, veçse kur ka arsye serioze për të supozuar 
se kanë objekte të tjera nga ato të shënuara në pikën b) të paragrafit 1 të këtij neni 
ose objekte, importimi ose eksportimi i të cilave është i ndaluar nga ligjet dhe 
rregulloret e shtetit pranues, që i nënshtrohen ligjeve dhe rregulloreve të 
karantinës. Kjo vizitë bëhet vetëm në prani të funksionarit konsullor ose të anëtarit 
të familjes së të interesuarit. 

 
Neni 51 

Trashëgimi i një anëtari të postit konsullor ose të një anëtari të familjes së tij 
 
Në rast vdekjeje të një anëtari të postit konsullor ose të një anëtari të familjes së tij që 
banonte në shtëpinë e tij, shteti pranues duhet: 

(a) Të lejojë eksportimin e pasurive të tundshme të të ndjerit, me përjashtim të 
atyre që janë blerë në shtetin pranues dhe që në kohen e vdekjes janë të 
ndaluara të eksportohen; 

(b) Të mos nxjerrë të drejta kombëtare, regjionale ose komunale të trashëgimi 
ose të transferimit të pronësisë mbi pasuritë e tundshme, prania e të cilave në 
shtetin pranues shpjegohen vetëm me praninë në këtë shtet të të ndjerit si 
anëtar të postit konsullor ose anëtar të familjes së anëtarit të postit konsullor. 
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Neni 52 
Përjashtimi nga tatimet personale 

 
Shteti pranues duhet të përjashtojë anëtarët e postit konsullor dhe anëtarët e familjes së 
tyre që banojnë në shtëpinë e tyre nga çdo tatim personal dhe nga çdo shërbim me 
interes publik i çfarëdo natyre qoftë, si dhe nga detyrimet ushtarake si rekuizimet, 
kontribuacionet dhe banesat ushtarake. 
 

Neni 53 
Fillimi dhe mbarimi i privilegjeve dhe imuniteteve konsullore 

 
1. Çdo anëtar i postit konsullor gëzon privilegje dhe imunitete të parashikuara nga kjo 

konventë, që kur shkel në territorin e shtetit pranues për të zënë postin e tij, ose në 
qoftë se gjendet në këtë territor, me të filluar nga detyra me postin konsullor. 

2. Anëtarët e familjes së një anëtari të postit konsullor që banojnë në shtëpinë e tij si 
dhe anëtarët e personelit të tij privat, gëzojnë privilegje dhe imunitete të 
parashikuara nga kjo Konventë, nga data e fundit e këtyre datave; një nga e cila 
anëtari në fjalë i postit konsullor gëzon privilegje dhe imunitete në bazë të 
paragrafit 1 të këtij neni, ajo e hyrjes së tyre në territorin e shtetit pranues ose ajo 
kur ata janë bërë anëtarë të familjes ose të personelit privat në fjalë; 

3. Kur funksionet e një anëtari të postit konsullor mbarojnë, privilegjet dhe 
imunitetet e tij si dhe ato të anëtarëve të familjes së tij që jetojnë në të ose të 
anëtarëve të personelit të tij privat, mbarojnë normalisht në datën e parë të këtyre 
datave; në kohën kur personi në fjalë largohet nga territori i shtetit pranues, ose me 
mbarimin e një afati të arsyeshëm që do t'i jetë dhënë për këtë qëllim, por 
qëndrojnë deri në atë moment edhe në rast konflikti të armatosur. Ndërsa për 
personat e parashikuar në paragrafin 2 të këtij neni, privilegjet dhe imunitetet e 
tyre mbarojnë porsa ata të kenë pushuar së qeni pjesëtar të familjes ose të jenë në 
shërbim të një anëtari të postit konsullor duke parur parasysh megjithatë, se në rast 
se këta persona kanë ndërmend të largohen nga territori i shtetit pranues brenda 
një kohe të arsyeshme, privilegjet dhe imunitetet e tyre qëndrojnë deri në kohen e 
largimit të tyre. 

4. Megjithatë, për sa i përket veprimeve të kryera nga një funksionar konsullor ose 
nëpunës konsullor në ushtrimin e funksioneve të tij, imuniteti i juridiksionit 
qëndron pa kufizim kohe. 

5. Në rast vdekje të një anëtari të postit konsullor ose të një anëtari të familjes së tij që 
banojnë e të vazhdojnë të gëzojnë privilegjet dhe imunitetet që kishin më parë, deri 
në datën e parë të këtyre datave; datë kur largohen nga territori i shtetit pranues ose 
me mbarimin e një afati të arsyeshëm që do t’u jetë dhënë për këtë qëllim. 

 
Neni 54 

Detyrimet e shteteve të treta 
 
1. Në qoftë se funksionari konsullor parashikon territorin ose ndodhet në territorin e 

një shteti të tretë që i ka dhënë vizë, në rastin kur kjo vizë është kërkuar për të 
filluar nga detyra ose të arrijë në postin e tij, ose për t'u kthyer në shtetin dërgues, 



Lista III - Instrumentet tjera ndërkombëtare që kodifikojnë rregulla të rëndësishme... 

 381 

shteti i tretë do t'i akordojë imunitetet e parashikuara në nenet e tjerë të kësaj 
Konvente që mund të jenë të nevojshme për të lejuar kalimin ose kthimin e tij. 
shteti i tretë do të veprojë njëlloj edhe për anëtarët e familjes që jetojnë së bashku 
me të dhe që gëzojnë privilegje dhe imunitete, të cilat shoqërojnë funksionarin 
konsullor ose të udhëtojnë veç e veç për të shkuar pranë tij ose për t’u kthyer në 
shtetin dërgues. 

2. Në kushte të ngjashme me ato që parashikohen në paragrafin 1 të këtij neni, shtetet 
e treta nuk duhet të pengojnë kalimin në territorin e tyre të anëtarëve të tjerë të 
postit konsullor dhe të anëtarëve të familjes së tyre që banojnë së bashku. 

3. Shtetet e treta do të sigurojnë korrespondenca zyrtare ose komunikacioneve 
zyrtare transit, duke përfshirë telegramet në formë kodi ose shifre, të njëjtën liri 
dhe mbrojtje që shteti pranues është i detyruar të sigurojnë në bazë të kësaj 
Konvente. Ato do t’u akordojnë korridoreve konsullore transit, të njëjtën 
paprekshmëri dhe mbrojtje që shteti pranues u akordon në bazë të kësaj Konvente. 

4. Detyrimet e shteteve të treta në bazë të paragrafit 1, 2 dhe 3 të këtij neni zbatohen 
gjithashtu [për personat e përmendur respektivisht në këto paragrafë, si dhe 
komunikacioneve zyrtare dhe valixheve konsullore, kur prania e tyre në territorin e 
shtetit të tretë shkaktohet për arsye të forcës madhore. 

 
Neni 55 

Respektimi i ligjeve dhe i rregulloreve të shtetit pranues 
 
1. Pa prekur privilegjet dhe imunitetet e tyre, të gjithë personat që gëzojnë të tilla 

privilegje dhe imunitete kanë për detyrë të respektojnë ligjet dhe rregulloret e 
shtetit pranues. Ato kanë gjithashtu për detyrë që të mos përzihen në punët e 
brendshme të këtij shteti. 

2. Lokalet konsullore nuk do të përdoren në një mënyrë të papajtueshme me 
ushtrimin e funksioneve konsullore. 

3. Dispozitat e paragrafit 2 të këtij neni nuk përjashtojnë mundësinë e instalimit, në 
një pjesë të ndërtesës ku ndodhen lokalet e postit konsullor, të zyrave të 
organizmave ose agjencive të tjera më kusht që lokalet e caktuara për këto zyra të 
jenë të ndara nga ato që përdoren nga posti konsullor. Në këtë rast, zyrat në fjalë 
nuk konsiderohen, për qëllimet e kësaj Konvente, si pjesë e lokaleve konsullore. 

 
Neni 56 

Sigurimi kundër dëmeve që u shkaktohen personave të tretë 
 
Anëtarët e postit konsullor duhet të konfirmohen me të gjitha detyrimet e imponuara 
nga ligjet dhe rregulloret e shtetit pranues në lidhje me sigurimin e përgjegjësisë civile 
për përdorimin e çdo automjeti, anije ose avioni. 
 

Neni 57 
Dispozita të veçanta në lidhje me punën private me karakter fitimi 

 
1. Funksionarët konsullorë të karrierës nuk do të ushtrojnë me shtetin pranues asnjë 

aktivitet profesional ose tregtar për fitimin e tyre personal. 
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2. Privilegjet dhe imunitetet e parashkruara në këtë kapitull nuk jepen: 
(a) Për nëpunësit konsullorë dhe anëtarët e personelit të shërbimit të cilët 

ushtrojnë në shtetin pranues pune private me karakter fitimi; 
(b) Për anëtarët e familjes të një personi të përmendur në pikën a) të këtij 

paragrafi si dhe për anëtarët e personelit të tij privat; 
(c) Për anëtarët e familjes së një anëtari të postit konsullor të cilët ushtrojnë në 

shtetin pranues një punë private me karakter fitimi. 
 
 

KAPITULLI III 
REGJIMI QË ZBATOHET PËR FUNKSIONARËT KONSULLORË TË 

NDERIT DHE PËR POSTET KONSULLORE QË DREJTOHEN PREJ TYRE 
 

Neni 58  
Dispozita e përgjithshme në lidhje me lehtësitë, privilegjet dhe imunitetet 

 
1. Nenet 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 dhe 39, paragrafi 3 i nenit 54 dhe paragrafët 2 

dhe 3 të nenit 55 zbatohen për postet konsullore që drejtohen nga një funksionar 
konsullor i nderit. Përveç kësaj, lehtësitë, privilegjet dhe imunitetet e këtyre 
posteve konsullore rregullohen në bazë të neneve 59, 60, 61 dhe 62. 

2. Nenet 42 dhe 43, paragrafi 3 i nenit 44, nenet 45 dhe 53 dhe paragrafi 1 i neni 55 
zbatohen për funksionarët konsullorë të nderit. Përveç kësaj, lehtësitë, privilegjet 
dhe imunitetet e këtyre funksionarëve konsullorë rregullohen nga nenet 63, 64, 65, 
66 dhe 67. 

3. Privilegjet dhe imunitetet e parashikuara në këtë Konventë nuk u jepen anëtarëve 
të familjes së një funksionari konsullor të nderit ose nëpunësi konsullor që punon 
në një post konsullor që drejtohet nga një funksionar konsullor i nderit. 

4. Shkëmbimi i valixheve konsullore ndërmjet dy posteve konsullore që ndodhen në 
vende të ndryshme dhe që drejtohen nga funksionarët konsullorë të nderit nuk 
pranohen veçse nën rezervën e pëlqimit të dy shteteve të vendqëndrimit. 

 
Neni 59 

Mbrojtja e lokaleve konsullore 
 
Shteti pranues merr masat e nevojshme për të mbrojtur lokalet konsullor të një posti 
konsullor që drejtohet nga një funksionar i nderit dhe për të ndaluar që të pushtohen 
ose të dëmtohen dhe që të prishet qetësia ose të ulet dinjiteti i tij. 
 

Neni 60 
Përjashtimi i lokaleve konsullore nga taksat 

 
1. Lokalet konsullore të një posti konsullor që drejtohet nga një funksionar konsullor 

i nderit, pronar ose qiramarrës i të cilave është shteti dërgues, përjashtohen nga 
çdo tatim ose taksë, të çdo natyre kombëtare, regjionale ose komunale, me kusht 
që të mos jetë fjala për taksa të nxjerra për shërbime te veçanta të kryera. 
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2. Përjashtimi nga taksat i parashikuar në paragrafin 1 të këtij neni nuk zbatohet për 
këto tatime dhe taksa kur, sipas ligjeve dhe rregulloreve të shtetit pranues, janë në 
ngarkim të personave që ka kontraktuar me shtetin dërgues. 

 
Neni 61 

Paprekshmëria e arkivave dhe dokumenteve konsullorë 
 
Arkivat dhe dokumentet konsullorë të një posti konsullor që drejtohet nga një 
funksionar konsullor i nderit janë të paprekshme në çdo kohë dhe në çdo vend që të 
ndodhen, me kusht që të jenë të veçuara nga letrat dhe dokumentet e tjera dhe sidomos 
nga korrespondenca private e shefit të postit konsullor dhe të çdo personi që punon me 
të, si dhe nga pasuritë, librat ose dokumentet lidhur me profesionin ose tregtinë e tyre. 
 

Neni 62 
Përjashtimi doganor 

 
Sipas dispozitave legjislative dhe rregulluese që mund të adoptojë, shteti pranues 
akordon hyrjen si përjashtimin nga të gjitha të drejtat doganore, taksat dhe detyrimet e 
tjera përveç shpenzimeve të depozitimit, transportit dhe shpenzimeve lidhur me 
shërbime analoge, për objektet që vijojnë, me kusht që këto të jenë ekskluzivisht për 
përdorim zyrtar të një posti konsullor që drejtohet nga një funksionar konsullor 
honorar; mburojat, flamurët, shenjat dalluese, vulat, siglat, librat, botimet zyrtare, 
mobilet e zyrës, materiali dhe furnizimet e zyrës dhe objektet analoge që i janë dhënë 
postit konsullor nga shteti dërgues ose me kërkesën e tij. 
 

Neni 63 
Procedura penale 

 
Kur bëhet një ndjekje penale kundër një funksionari konsullor të nderit, ky i fundit 
duhet të paraqitet përpara autoriteteve kompetente. Ndërkaq duhet të zhvillohet me 
gjithë respektin që i takon funksionarit konsullor të njërit për arsye të pozitës së tij 
zyrtare dhe përveç rastit kur i interesuari është në gjendje arrestimi ose mbahet në burg, 
në mënyrë që të pengohet sa më pak ushtrimi i funksioneve konsullore. Kur është e 
nevojshme që funksionari konsullor i nderit të mbahet nën vërejtje ose ndjekje, kjo 
duhet të bëhet brenda afatit sa më të shkurtër. 
 

Neni 64 
Mbrojtja e funksionarit konsullor të nderit 

 
Shteti pranues duhet t’i sigurojë funksionarit konsullor të nderit mbrojtjen që mund të 
jetë e nevojshme për shkak të pozitës së tij zyrtare. 
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Neni 65 
Përjashtimi i matrikullimit të të huajve dhe i lejeve të qëndrimit 

 
Funksionarët konsullorë të nderit, me përjashtim të atyre që ushtrojnë në shtetin 
pranues një aktivitet profesional ose tregtar për fitimin e tyre personal, përjashtohen 
nga të gjitha detyrimet e parashikuara nga ligjet dhe rregulloret e shtetit pranues në 
lidhje me matrikullimin e të huajve dhe lejen e qëndrimit. 
 

Neni 66 
Përjashtimi nga taksat 

 
Funksionari konsullor i nderit përjashtohet nga të gjitha tatimet dhe taksat mbi 
shpërblimet dhe honorarët që merr nga shteti dërgues për ushtrimin e funksioneve 
konsullore. 
 

Neni 67 
Përjashtimi nga tatimet personale 

 
Shteti pranues duhet të përjashtojë funksionarët konsullorë të nderit nga të gjitha 
tatimet personale dhe nga çdo shërbim të interesit publik, çfarëdolloj qofshin, si dhe 
nga detyrimet ushtarake, si rekuizimet, kontribucionet dhe banesat ushtarake. 
 

Neni 68 
Karakteri fakultativ i vendosjes së funksionarëve konsullor të nderit 

 
Çdo shtet është i lirë të vendosë nëse do të emërojë ose do të presë funksionarë 
konsullorë të nderit. 
 
 

KAPITULLI IV 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 69 

Agjentët konsullorë që nuk janë shefa të postit konsullor 
 
1. Çdo shtet është i lirë të vendosë nëse do të krijojë ose do të pranojë agjenci 

konsullore të administruara nga agjentë konsullorë që nuk janë caktuar si shefa të 
postit konsullor nga shteti dërgues. 

2. Kushtet në të cilat agjencitë konsullore, në kuptimin e paragrafit 1 të këtij neni, 
mund të ushtrojnë veprimtarinë e tyre si dhe privilegjet dhe imunitetet të cilat i 
gëzojnë agjentët konsullorë që i administrojnë, caktohen në marrëveshje midis 
shtetit dërgues dhe shtetit pranues. 
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Neni 70 
Ushtrimi i funksioneve konsullore nga një mision diplomatik 

 
1. Dispozitat e kësaj Konvente zbatohen gjithashtu, në masën që e lejon konteksti, 

për ushtrimin e funksioneve konsullore nga një mision diplomatik. 
2. Emrat e anëtarëve të misionit diplomatik që i lidhen seksionit konsullor ose që 

ngarkohen në mënyrë tjetër me ushtrimin e funksioneve konsullore të misionit i 
njoftohen Ministrisë së Punëve të Jashtme të shtetit pranues ose autoriteteve të 
caktuar nga kjo Ministri. 

3. Në ushtrimin e funksioneve konsullore, misioni diplomatik mund t'u drejtohet:  
(a) Autoriteteve lokale të rrethit konsullor; 
(b) Autoriteteve të shtetit pranues në qoftë se ligjet, rregulloret dhe zakonet e 

shtetit pranues ose marrëveshjet ndërkombëtare e lejojnë një gjë të tillë. 
4. Privilegjet dhe imunitetet e anëtarëve të misionit diplomatik, që përmendëm në 

paragrafin 2 të këtij neni, mbeten të përcaktuara nga rregullat së drejtës 
ndërkombëtare në lidhje me marrëdhëniet diplomatike. 

 
Neni 71 

Shtetasit ose banuesit e përhershëm të shtetit pranues 
 

1. Përveç kur shteti pranues ka akorduar lehtësira, privilegje dhe imunitete 
suplementare, funksionarët konsullorë që janë shtetas ose banues të përhershëm të 
shtetit pranues nuk gëzojnë veçse imunitetit juridiksional ose paprekshmërinë 
personale për veprimet zyrtare të kryera në ushtrimin e funksioneve të tyre dhe 
privilegjit të parashikuar në paragrafin 3 të nenit 44. për sa i përket këtyre 
funksionarëve konsullor, shteti pranues duhet t’i përmbahet gjithashtu detyrimit të 
parashikuar nga neni 42. Kur bëhet një veprim penal kundër një funksionari të tillë 
konsullor, ndjekje duhet të kryhet përveç rastit kur i interesuari është në gjendje 
arrestimi ose mbajtje nën vërejtje në mënyrë që të pengohet sa më pak ushtrimi i 
funksioneve të tij konsullore. 

2. Anëtarët e tjerë të postit konsullor që janë shtetas ose banues të përhershëm të 
shtetit pranues dhe anëtarët e familjeve të tyre, si dhe anëtarët e familjes së 
funksionarëve konsullorë të përmendur në paragrafin1 të këtij neni, gëzojnë 
lehtësitë, privilegjet dhe imunitetet në masën që ky shtet ua njeh. Anëtarët e 
familjes së një anëtari të postit konsullor dhe anëtarët e personelit privat që janë 
vetë shtetas ose banues të përhershëm të shtetit pranues gëzojnë gjithashtu 
lehtësitë, privilegjet dhe imunitetet në masën që ky shtet ua njeh. Megjithatë, shteti 
pranues duhet të ushtrojë juridiksionin e tij mbi këta persona në mënyrë që të mos 
pengojë shumë ushtrimin e funksioneve të postit konsullor. 

 
Neni 72 

Mos-diskriminimi 
 
1. Duke vënë në jetë dispozitat e kësaj Konvente, shteti pranues nuk do të bëjë 

dallime midis shteteve. 
2. Megjithatë, nuk do të konsiderohen si diskriminuese: 
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(a) Fakti që shteti pranues zbaton në mënyrë kufizuese një nga dispozitat e kësaj 
Konvente, sepse ajo zbatohet në këtë mënyrë për postet e tij konsullore në 
shtetin dërgues. 

(b) Fakti që shtetet përfitojnë reciprokisht, në bazë të zakonit ose në bazë të 
marrëveshjes një trajtim më të favorshëm se sa e kërkojnë dispozitat e kësaj 
Konvente. 

 
Neni 73 

Lidhja midis kësaj Konvente dhe marrëveshjeve të tjera ndërkombëtare 
 
1. Dispozitat e kësaj Konvente nuk prekin marrëveshjet e tjera ndërkombëtare në 

fuqi në marrëdhëniet midis shteteve palë në këto marrëveshje. 
2. Asnjë dispozitë e kësaj Konvente nuk mund t'i pengojë shtetet të përfundojnë 

marrëveshje ndërkombëtare që konfirmojnë ose zhvillojnë dispozitat e tyre, ose që 
zgjerojnë fushën e tyre të zbatimit. 

 
 

KAPITULLI V 
DISPOZITA TË FUNDIT  

 
Neni 74 

Nënshkrimi 
 
Kjo Konventë do të jetë e hapur për nënshkrim për të gjithë shtetet Anëtare të 
Organizatës së Kombeve të Bashkuara ose të një institucioni të specializuar si dhe për 
çdo shtet palë ne Statutin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtorisë dhe për çdo shtet 
tjetër të ftuar nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara 
që të bëhen palë në këtë Konventë, në mënyrë që vijon: deri më 31 tetor 1963 në 
Ministrinë federale të punëve të Jashtme të Republikës së Austrisë, dhe më pas, deri 
më 31 mars 1964, në Selinë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Nju Jork. 
 

Neni 75 
Ratifikimi 

 
Kjo Konventë do t'i nënshtrohet ratifikimit. Instrumentet e ratifikimit do të depozitohen 
pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. 
 

Neni 76 
Aderimi 

 
Kjo Konventë do të jetë e hapur për aderimin e çdo shteti që bën pjesë në njërën nga të 
katër kategoritë e përmendura në nenin 74. Instrumentet e aderimit do të depozitohen 
pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. 
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Neni 77 
Hyrja në fuqi 

 
1. Kjo Konventë do të hyjë në fuqi ditën e tridhjetë pas datës së depozitimit pranë 

Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të instrumentit 
të njëzet e dytë të ratifikimit ose të aderimit. 

2. Për secilin nga shtetet që do të ratifikojnë Konventën ose do të aderojnë në të 
mbas depozitimit të instrumentit të njëzet e dytë të ratifikimit ose të aderimit, 
Konventa do të hyjë në fuqi ditën e tridhjetë mbas depozitimit nga ky shtet të 
instrumentit të tij të ratifikimit ose të aderimit. 

 
Neni 78 

Njoftimet nga Sekretari i përgjithshëm 
 
Sekretari i Organizatës së Kombeve të Bashkuara do t’u njoftojë të gjithë shteteve që 
bëjnë pjesë në njërën nga të katër kategoritë e përmendura në nenin 74: 

(a) nënshkrimet e vëna në këtë Konventë dhe depozitimin e instrumenteve të 
ratifikimit ose të aderimit, në bazë të neneve 74, 75 dhe 76; 

(b) datën në të cilën kjo Konventë do të hyjë në fuqi, në bazë të nenit 77. 
 

Neni 79 
Tekste me përmbajtje të barabartë 

 
Origjinali i kësaj Konvente tekstet e të cilës në gjuhën angleze, kineze, spanjolle, 
franceze dhe ruse janë të barabarta, do të depozitohen pranë Sekretarit të Përgjithshëm 
të Organizatës së Kombeve të Bashkuara i cili do t'u dërgojë kopje të vërtetuara si 
duhet gjithë shteteve që bëjnë pjesë në njërën nga të katër kategoritë e përmendura në 
nenin 74. 
 
PËR VËRTETIM të plotfuqishmit e nënshkruar, duke qenë të autorizuar si duhet nga 
qeveritë e tyre respektive, nënshkruan këtë Konventë. 
 
BËRË NË VJENË, në njëzet e katër prill një mijë e nëntë qind e gjashtëdhjetë e tre. 
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4. Konventa e Vjenës për të Drejtën e Traktateve (1969) 

 
KONVENTA E VJENËS PËR TË DREJTËN E TRAKTATEVE 

 
Shtetet Palë në këtë Konventë, 
 
Duke vlerësuar rolin themelor të traktateve në historinë e marrëdhënieve 
ndërkombëtare; 
 
Duke njohur rëndësinë në rritje të traktateve si një burim i së drejtës ndërkombëtare 
dhe si një mjet i zhvillimit paqësor të bashkëpunimit midis kombeve, pavarësisht nga 
sistemet e tyre sociale dhe kushtetuese; 
 
Duke theksuar se parimet e pëlqimit të lirë dhe të mirëbesimit dhe rregulli pacta sunt 
servanta janë të njohura universalisht; 
 
Duke pohuar se konfliktet që lidhen me traktatet, ashtu si edhe tërë konfliktet e tjera 
ndërkombëtare, duhet të zgjidhen me anë të mjeteve paqësore dhe në pajtim me 
parimet e drejtësisë dhe të së drejtës ndërkombëtare; 
 
Duke kujtuar vendosmërinë e popujve të Kombeve të Bashkuara për të krijuar kushtet 
sipas të cilave mund të ruhet drejtësia dhe respekti për detyrimet që rrjedhin nga 
traktatet; 
 
Duke mbajtur parasysh parimet e së drejtës ndërkombëtare të mishëruara në Kartën e 
Kombeve të Bashkuara, si parimet e të drejtave të barabarta dhe të vetëvendosjes së 
popujve, barazisë së sovranitetit dhe të pavarësisë së të gjithë shteteve, të 
mosndërhyrjes në punët e brendshme të shteteve, të ndalimit të kërcënimit ose të 
përdorimit të forcës dhe të respektimit e mbrojtjes universale të të drejtave dhe lirive 
themelore për të gjithë; 
 
Duke besuar se kodifikimi dhe zhvillimi progresiv i së drejtës së traktateve i arritur në 
këtë Konventë do të mbështesë qëllimet e Kombeve të Bashkuara të paraqitura në 
kartë, dhe pikërisht, ruajtjen e paqes dhe të sigurisë ndërkombëtare dhe zhvillimin e 
marrëdhënieve miqësore dhe arritjen e bashkëpunimit midis kombeve; 
 
Duke pohuar që rregullat e së drejtës zakonore ndërkombëtare do të vazhdojnë të 
drejtojnë çështjet e parregulluara nga dispozitat e kësaj Konvente; 
 
Kanë rënë dakord për sa më poshtë: 
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PJESA I 
HYRJE 

 
Neni 1  

Fusha e veprimit të kësaj Konvente 
 
Kjo Konventë zbatohet në traktatet midis shteteve. 
 

Neni 2 
Përdorimi i termave 

 
1. Për qëllimet e kësaj Konvente: 

(a) “traktat” nënkupton një marrëveshje ndërkombëtare të përfunduar midis 
shteteve në formë shkresore dhe të udhëhequr nga e drejta ndërkombëtare, i cili, 
pavarësisht nga emërtimi i tij i veçantë, është i materializuar në një dokument të 
vetëm apo dy ose më shumë dokumente që lidhen me njëri-tjetrin; 

(b) “ratifikim”, “pranim”, “miratim” dhe “aderim” nënkupton në çdo rast aktin 
ndërkombëtar të emërtuar kështu me anën e të cilit një shtet paraqet në planin 
ndërkombëtar pëlqimin e tij për të qenë i lidhur nga një traktat; 

(c) “fuqi të plota” nënkupton një dokument që rrjedh nga një autoritet kompetent 
i një shteti dhe që emëron një ose disa persona të cilët përfaqësojnë shtetin në 
zhvillimin e bisedimeve, miratimin ose sigurimin e tekstit të një traktati, për 
të shprehur pëlqimin e një shteti për të qenë i lidhur nga një traktat, ose për të 
përfunduar çdo akt tjetër që lidhet me një traktat; 

(d) “rezervë” nënkupton një deklaratë të njëanshme, pavarësisht se si është 
shprehur apo emërtuar, e bërë nga një shtet, në kohën e nënshkrimit, 
ratifikimit, pranimit, miratimit ose aderimit të një traktati, me anën e të cilit ai 
synon të përjashtojë ose modifikojë efektet ligjore të dispozitave të caktuara 
të traktatit në zbatimin e tyre në atë shtet; 

(e) “Shtet pjesëmarrës në bisedime” nënkupton një shtet, i cili ka marrë pjesë në 
përpilimin dhe miratimin e tekstit të një traktati; 

(f) “Shtet kontraktues” nënkupton një shtet, i cili ka dhënë pëlqimin për të qenë i 
lidhur nga një traktat, pavarësisht nëse traktati ka hyrë në fuqi ose jo; 

(g) “palë” nënkupton një shtet i cili ka dhënë pëlqimin për të qenë i lidhur nga 
traktati dhe për të cilën traktati është në fuqi; 

(h) “Shtet i tretë” nënkupton një shtet që nuk është palë në traktat; 
(i) “organizatë ndërkombëtare” nënkupton një organizatë ndërqeveritare. 

2. Dispozitat e paragrafit 1 në lidhje me përdorimin e termave në këtë Konventë nuk 
cenojnë përdorimin e tyre ose kuptimet që mund t’u jepen atyre nga ligji i 
brendshëm i çdo shteti. 

 
Neni 3 

Marrëveshjet ndërkombëtare jashtë fushës së veprimit të kësaj Konvente 
 
Fakti që kjo Konventë nuk zbatohet tek marrëveshjet ndërkombëtare të përfunduara 
ndërmjet shteteve dhe subjekteve të tjera të së drejtës ndërkombëtare ose ndërmjet 
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subjekteve të tjerë të së drejtës ndërkombëtare, ose në marrëveshjet ndërkombëtare të 
formës jo-shkresore, nuk do të ndikojë në: 

(a) fuqinë ligjore të marrëveshjeve të tilla; 
(b) zbatimin tek to të rregullave të vendosura në këtë Konventë ndaj të cilave ato 

duhej t’i nënshtroheshin sipas së drejtës ndërkombëtare, në mënyrë të pavarur 
prej Konventës; 

(c) zbatimin e Konventës në marrëdhëniet e shteteve midis tyre sipas 
marrëveshjeve ndërkombëtare në të cilat janë gjithashtu palë subjekte të tjera 
të së drejtës. 

 
Neni 4 

Mungesa e fuqisë prapavepruese e kësaj Konvente 
 
Pa cenuar zbatimin e rregullave të vendosur në këtë Konventë në bazë të të cilave 
traktatet do t’i nënshtroheshin së drejtës ndërkombëtare në mënyrë të pavarur nga 
Konventa, kjo Konventë zbatohet vetëm në traktatet që janë përfunduar prej shteteve 
pas hyrjes në fuqi të kësaj Konvente në lidhje me shtete të tillë. 
 

Neni 5 
Traktate që themelojnë organizata ndërkombëtare dhe traktate të miratuara 

brenda një organizate ndërkombëtare 
 
Kjo Konventë zbatohet ndaj çdo traktati i cili është instrumenti themelues i një 
organizate ndërkombëtare dhe ndaj çdo traktati të miratuar brenda një organizate 
ndërkombëtare pa cenuar asnjë prej rregullave përkatëse të organizatës. 
 
 

PJESA II 
PËRFUNDIMI DHE HYRJA NË FUQI E TRAKTATEVE  

 
SEKSIONI 1 

PËRFUNDIMI I TRAKTATEVE 
 

Neni 6 
Aftësia e shteteve për të përfunduar traktate 

 
Çdo shtet zotëron aftësinë për të përfunduar traktate. 
 

Neni 7 
Fuqitë e plota 

 
1. Një person konsiderohet si përfaqësues i një shteti për qëllimin e miratimit ose 

sigurimit të tekstit të një traktati ose për qëllimin e shprehjes së pëlqimit të shtetit 
për të qenë i lidhur nga një traktat në qoftë se: 
(a) ai paraqet fuqitë e plota përkatëse; ose 
(b) bëhet e qartë nga praktika e shteteve të interesuar, ose nga rrethana të tjera, se 
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ato e konsiderojnë atë si përfaqësuesin e tyre për këtë qëllim dhe të pajisur me 
fuqi të plota. 

2. Konsiderohen si përfaqësues të shtetit të tyre, në bazë të funksionit që ata kanë dhe 
pa qenë nevoja e paraqitjes së fuqive të plota, personat e mëposhtëm: 
(a) Kryetarët e shtetit, Kryetarët e Qeverisë dhe Ministrat e Punëve të Jashtme, 

me qëllimin e kryerjes së të gjithë akteve që lidhen me përfundimin e një 
traktati; 

(b) drejtuesit e misioneve diplomatike, me qëllimin e miratimit të tekstit të një 
traktati midis shtetit akreditues dhe shtetit tek i cili ato janë akredituar; 

(c) përfaqësuesit e akredituar prej shteteve në një konferencë ose organizatë 
ndërkombëtare ose në ndonjë prej organeve të tyre, me qëllimin e miratimit të 
tekstit të një traktati në atë konferencë, organizatë ose organ. 

 
Neni 8 

Konfirmimi i mëvonshëm i një akti të kryer pa autorizim 
 
Një akt që lidhet me përfundimin e një traktati, i kryer nga një person i cili nuk mund të 
konsiderohet në bazë të nenit 7 se është autorizuar për të përfaqësuar shtetin për këtë 
qëllim, nuk ka pasoja ligjore në qoftë se nuk konfirmohet më pas nga ai shtet. 
 

Neni 9 
Miratimi i tekstit 

 
1. Miratimi i tekstit të një traktati vendoset me pëlqimin e të gjitha shteteve 

pjesëmarrëse në hartimin e tij, përveç rasteve të parashikuara në paragrafin 2. 
2. Miratimi i tekstit të një traktati në një konferencë ndërkombëtare vendoset me dy 

të tretat e votave të shteteve të pranishme në votim, përveç rasteve kur kjo 
shumicë do të vendosë zbatimin e një rregulli të ndryshëm. 

 
Neni 10 

Autenticiteti i tekstit 
 
Teksti i një traktati vendoset si autentik dhe përfundimtar: 

(a) me anë të një procedure të tillë që mund të parashikohet në tekst ose të rënë 
dakord nga shtetet pjesëmarrëse në përpilimin e tij; ose 

(b) në mungesë të një procedure të tillë, me anë të nënshkrimit, ad referendum 
ose parafimit nga përfaqësuesit e këtyre shteteve të tekstit të traktatit ose 
Aktit Final të një konference që përfshin tekstin. 

 
Neni 11 

Mjetet e shprehjes së pëlqimit për të qenë i lidhur nga një traktat 
 
Pëlqimi i një shteti për të qenë i lidhur nga një traktat mund të shprehet me anë të 
nënshkrimit, shkëmbimit të instrumenteve që ligjërojnë një traktat, ratifikimit, 
pranimit, miratimit ose aderimit ose nga ndonjë mjet tjetër, në qoftë se bihet dakord për 
këtë. 
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Neni 12 
Pëlqimi për të qenë i lidhur nga një traktat i shprehur me anë të nënshkrimit 

 
1. Pëlqimi i një shteti për të qenë i lidhur nga një traktat shprehet nga nënshkrimi prej 

përfaqësuesit të tij kur: 
(a) traktati parashikohet që ky nënshkrim do të ketë atë pasojë; 
(b) është vendosur ndryshe nga shtetet palë në bisedime të cilat kanë rënë dakord 

që nënshkrimi do të ketë atë pasojë; ose 
(c) qëllimi i shtetit për t’i dhënë atë pasojë nënshkrimit, bëhet i qartë nga fuqitë e 

plota që i janë dhënë përfaqësuesve të tij ose ky qëllim ishte shprehur gjatë 
bisedimeve. 

2. Për qëllimet e paragrafit 1: 
(a) parafimi i një teksti përbën një nënshkrim të një traktati, kur është vendosur 

që shtetet palë në bisedime bien dakord për këtë; 
(b) nënshkrimi ad referendum i një traktati nga një përfaqësues, në qoftë se kjo 

gjë konfirmohet nga shteti i tij, përbën një nënshkrim të plotë të traktatit. 
 

Neni 13 
Pëlqimi për të qenë i lidhur nga një traktat i shprehur nga një shkëmbim 

i instrumenteve që ligjërojnë një traktat 
 
Pëlqimi i shteteve për të qenë të lidhur nga një traktat i vendosur nga instrumente të 
shkëmbyera midis tyre është shprehur nga ky shkëmbim kur: 

(a) instrumentet parashikojnë që shkëmbimi i tyre do të ketë efekt; ose 
(b) është vendosur ndryshe nga këto shtete të cilët kanë rënë dakord që 

shkëmbimi i instrumenteve do të ketë atë pasojë. 
 

Neni 14 
Pëlqimi për të qenë i lidhur nga një traktat i shprehur me anë të ratifikimit, 

pranimit ose miratimit 
 
1. Pëlqimi i një shteti për të qenë i lidhur nga një traktat shprehet me anë të 

ratifikimit kur: 
(a) traktati parashikon që një pëlqim i tillë të shprehet me anë të ratifikimit; 
(b) është vendosur ndryshe nga shtetet palë në bisedime, të cilat kanë rënë dakord 

që duhet të kërkohet ratifikimi; 
(c) përfaqësuesi i shtetit ka firmosur traktatin që i nënshtrohet ratifikimit; ose 
(d) qëllimi i shtetit për të nënshkruar traktatin që i nënshtrohet ratifikimit bëhet i 

qartë nga fuqitë e plota të përfaqësuesve të tij ose, ky qëllim është shprehur 
gjatë bisedimeve. 

2. Pëlqimi i një shteti për të qenë i lidhur nga një traktat është shprehur nga pranimi 
ose miratimi sipas kushteve të ngjashme me ato që zbatohen për ratifikimin. 

 



Lista III - Instrumentet tjera ndërkombëtare që kodifikojnë rregulla të rëndësishme... 

 393 

Neni 15 
Pëlqimi për të qenë i lidhur nga një traktat i shprehur me anë të aderimit 

 
Pëlqimi i një shteti për të qenë i lidhur nga një traktat është shprehur me anë të aderimit 
në rastet kur: 

(a) traktati parashikon se pëlqimi i shtetit mund të shprehet me anë të aderimit; 
(b) është vendosur ndryshe nga shtetet palë në bisedime, të cilët kanë rënë dakord 

që një pëlqim i tillë mund të shprehet nga ky shtet me anë të aderimit; ose 
(c) të gjitha palët kanë rënë më pas dakord që pëlqimi i shtetit mund të shprehet 

me anë të aderimit. 
 

Neni 16 
Shkëmbimi ose depozitimi i instrumenteve të ratifikimit, pranimit, 

miratimit ose aderimit 
 
Në qoftë se traktati nuk parashikon ndryshe, instrumentet e ratifikimit, pranimit, 
miratimit ose aderimit vendosin pëlqimin e një shteti për të qenë i lidhur nga një traktat 
në bazë të: 

(a) shkëmbimit të tyre ndërmjet shteteve kontraktuese; 
(b) depozitimit të tyre pranë depozituesit; ose 
(c) njoftimit të tyre te shtetet kontraktuese ose të depozituesit, në qoftë se bihet 

dakord për këtë. 
 

Neni 17 
Pëlqimi për të qenë i lidhur nga një pjesë e traktatit dhe zgjedhja 

e dispozitave të ndryshme 
 
1. Pa cenuar dispozitat e neneve 19 deri 23, pëlqimi i një shteti për të qenë i lidhur 

nga një pjesë e një traktati ka efekt vetëm në qoftë se traktati e lejon këtë ose, 
shtetet e tjera kontraktuese bien dakord për këtë. 

2. Pëlqimi i një shteti për të qenë i lidhur nga një traktat i cili lejon zgjedhjen midis 
dispozitave të ndryshme të tij ka efekt vetëm në qoftë se bëhet e qartë se për cilat 
dispozita ka të bëjë pëlqimi. 

 
Neni 18 

Detyrimi për të mos dëmtuar objektin dhe qëllimin e një traktati 
përpara hyrjes në fuqi të tij 

 
Një shtet është i detyruar që të mos kryejë akte të cilat do të dëmtonin objektin dhe 
qëllimin e një traktati në rastet kur: 

(a) ai ka nënshkruar traktatin ose ka shkëmbyer instrumentet që e bëjnë traktatin 
subjekt të ratifikimit, pranimit ose miratimit, derisa ai të ketë bërë të qartë 
qëllimin e tij për të mos qenë palë në traktat; 

(b) ai ka shprehur pëlqimin e tij për të qenë i lidhur nga traktati, deri në 
momentin e hyrjes në fuqi të tij dhe me kusht që kjo hyrje në fuqi të mos jetë 
vonuar pa shkaqe të arsyeshme. 
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SEKSIONI 2 
REZERVAT 

 
Neni 19 

Formulimi i rezervave 
 
Një shtet, në kohën e nënshkrimit, ratifikimit, pranimit, miratimit ose aderimit në një 
traktat, mund të formulojë një rezervë, përveç rasteve kur: 

(a) rezerva është ndaluar nga traktati; 
(b) traktati parashikon që mund të bëhen vetëm rezerva të posaçme, të cilat nuk 

përfshijnë rezervën në fjalë; ose 
(c) në rastet që nuk trajtohen sipas nenparagrafeve (a) dhe (b), rezerva është e 

papajtueshme me objektin dhe qëllimin e traktatit. 
 

Neni 20 
Pranimi dhe kundërshtimi i rezervave 

 
1. Një rezervë e autorizuar shprehimisht prej një traktati nuk kërkon ndonjë pranim 

të mëvonshëm nga shtetet e tjerë kontraktues përveç rasteve kur traktati nuk 
parashikon këtë. 

2. Një rezervë kërkon pranimin nga të gjitha palët, atëherë kur bëhet e qartë nga 
numri i kufizuar i shteteve palë në bisedime, si dhe objekti dhe qëllimi i një 
traktati, që zbatimi në tërësinë e tij ndërmjet të gjitha palëve kushtëzohet nga 
pëlqimi i secilit prej tyre për të qenë të lidhur nga traktati. 

3. Në rastet kur një traktat është një dokument përbërës i një organizate 
ndërkombëtare dhe në qoftë se ai nuk parashikon ndryshe, një rezervë kërkon 
pranimin e organit kompetent të kësaj organizate. 

4. Në rastet të cilët nuk trajtohen nga paragrafët e mësipërm dhe në qoftë se traktati 
nuk parashikon ndryshe: 
(a) pranimi nga një shtet tjetër kontraktues i një rezerve e bën shtetin rezervues 

palë të traktatit në lidhje me atë shtet në qoftë se ose në rastet kur traktati 
është një forcë për ato shtete; 

(b) një kundërshtim nga një shtet tjetër kontraktues i një rezerve nuk pengon 
hyrjen në fuqi të traktatit midis shteteve kundërshtuese dhe rezervuese me 
përjashtim të rasteve kur është shprehur përfundimisht një qëllim i kundërt 
nga shteti kundërshtues; 

(c) një akt që shpreh pëlqimin e një shteti për të qenë i lidhur nga një traktat dhe 
që përmban një rezervë ka fuqi në momentin kur të paktën një shtet tjetër 
kontraktues ka pranuar rezervën. 

5. Për qëllimet e paragrafëve 2 dhe 4 dhe në qoftë se traktati nuk parashikon ndryshe, 
një rezervë konsiderohet se ka qenë pranuar nga një shtet në qoftë se ai nuk ka 
bërë ndonjë kundërshtim ndaj rezervës deri në fund të një periudhe dymbëdhjetë 
mujore prej datës që ai është njohur me të ose, prej datës në të cilën është shprehur 
pëlqimi i tij për të qenë i lidhur nga traktati, cilado që të jetë i fundit. 
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Neni 21 
Pasojat ligjore të rezervave dhe të kundërshtimeve të rezervave 

 
1. Një rezervë e bërë në lidhje me një palë tjetër në përputhje me nenet 19, 20, 23: 

(a) modifikon për shtetin rezervues në marrëdhëniet e tij me këtë palë tjetër, 
dispozitat e traktatit me të cilat lidhet rezerva në kufijtë e rezervës; dhe 

(b) modifikon në të njëjtën masë ato dispozita për këtë palë tjetër lidhur me 
marrëdhëniet e saj me shtetin rezervues. 

2. Rezerva nuk modifikon inter se dispozitat e traktatit për palët e tjera në të. 
3. Në rastet kur një shtet i cili kundërshton një rezervë nuk ka kundërshtuar hyrjen në 

fuqi të traktatit midis tij dhe shtetit rezervues, dispozitat me të cilat lidhet rezerva 
nuk do të zbatohen midis këtyre dy shteteve deri në masën e rezervës. 

 
Neni 22 

Tërheqja e rezervave dhe e kundërshtimeve të rezervave 
 
1. Përveç rasteve kur traktati parashikon ndryshe, një rezervë mund të tërhiqet në çdo 

kohë dhe nuk kërkohet për tërheqjen e saj pëlqimi i një shteti i cili e ka pranuar 
rezervën. 

2. Përveç rasteve kur traktati parashikon ndryshe, kundërshtimi i një rezerve mund të 
tërhiqet në çdo kohë. 

3. Përveç rasteve kur traktati parashikon ndryshe, ose është rënë dakord ndryshe: 
(a) tërheqja e një rezerve bëhet efektive për një shtet tjetër kontraktues vetëm 

atëherë kur është marrë njoftimi për të nga ky shtet; 
(b) tërheqja e një kundërshtimi të një rezerve bëhet efektive vetëm atëherë kur 

njoftimi është marrë nga shteti i cili ka formuluar rezervën. 
 

Neni 23 
Procedura në lidhje me rezervat 

 
1. Një rezervë, një shprehje e pranimit të saj dhe një kundërshtim i një rezerve duhet 

të formulohet me shkrim dhe t’i komunikohet shteteve kontraktuese dhe shteteve 
të tjera që kanë të drejtën të jenë palë në traktat. 

2. Në qoftë se rezerva formulohet në kohën e nënshkrimit të traktatit, i cili i 
nënshtrohet ratifikimit, pranimit ose miratimit, ajo duhet të konfirmohet formalisht 
nga shteti rezervues në kohën e shprehjes së pëlqimit të tij për të qenë i lidhur nga 
traktati. Në një rast të tillë rezerva do të konsiderohet se është bërë në datën e 
konfirmimit të saj. 

3. Një shprehje e pranimit ose e kundërshtimit të pranimit të një rezerve e bërë 
përpara konfirmimit të rezervës nuk kërkon konfirmim. 

4. Tërheqja e një rezerve ose e një kundërshtimi të një rezerve duhet të formulohet 
me shkrim. 
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SEKSIONI 3 
HYRJA NË FUQI DHE ZBATIMI I PËRKOHSHËM I TRAKTATEVE 

 
Neni 24 

Hyrja në fuqi 
 
1. Një traktat hyn në fuqi sipas mënyrës dhe në një datë që mund ta parashikojë ai 

ose siç mund të bien dakord shtetet palë në bisedime. 
2. Në mungesë të një dispozite apo marrëveshjeje të tillë, një traktat hyn në fuqi sapo 

të jepet pëlqimi nga të gjithë shtetet palë në bisedime për të qenë të lidhur nga ky 
traktat. 

3. Në rastet kur pëlqimi i një shteti për të qenë i lidhur nga një traktat është dhënë në 
një datë pas hyrjes në fuqi të traktatit, ai hyn në fuqi në atë datë për atë shtet, 
përveç rasteve kur traktati parashikon ndryshe. 

4. Dispozitat e një traktati që rregullojnë barazvlefshmërinë e tekstit të tij, dhënien e 
pëlqimit të shteteve për të qenë të lidhur nga traktati, mënyra ose data e hyrjes në 
fuqi të tij, rezervat, funksionet e depozitimit dhe çështjet e tjera që ngrihen në 
mënyrë të nevojshme përpara hyrjes në fuqi të traktatit, zbatohen që nga koha e 
miratimit të tekstit. 

 
Neni 25 

Zbatimi i përkohshëm 
 
1. Një traktat ose një pjesë e një traktati zbatohet përkohësisht deri në hyrjen në fuqi 

të tij në qoftë se: 
(a) vetë traktati e parashikon këtë; ose 
(b) shtetet palë në bisedime kanë rënë dakord në një mënyrë tjetër. 

2. Në qoftë se traktati nuk parashikon ndryshe ose shtetet palë në bisedime kanë rënë 
dakord ndryshe, zbatimi i përkohshëm i një traktati ose i një pjese të një traktati në 
lidhje me një shtet do të përfundojë në qoftë se ai shtet do të njoftojë shtetet e tjera 
midis të cilëve traktati zbatohet përkohësisht mbi qëllimin e tij për të mos qenë 
palë në traktat. 

 
 

PJESA III 
RESPEKTIMI, ZBATIMI DHE INTERPRETIMI I TRAKTATEVE 

 
SEKSIONI 1 

RESPEKTIMI I TRAKTATEVE 
 

Neni 26 
Pacta sunt servanda 

 
Çdo traktat në fuqi është detyrues për palët në të dhe duhet të kryhet prej tyre në 
mirëbesim. 
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Neni 27 
E drejta e brendshme dhe respektimi i traktateve 

 
Një palë nuk mund të përdorë dispozitat e së drejtës së brendshme si justifikim për 
pamundësinë e tij për të zbatuar një traktat. Ky rregull nuk do të cenojë nenin 46. 
 
 

SEKSIONI 2 
ZBATIMI I TRAKTATEVE 

 
Neni 28 

Mungesa e fuqisë prapavepruese të traktateve 
 
Në qoftë se nuk del një qëllim i ndryshëm nga traktati ose është vendosur ndryshe, 
dispozitat e tij nuk janë detyruese për një palë në lidhje me çdo akt ose fakt i cili ka 
ndodhur ose çdo situatë e cila ka pushuar së ekzistuari përpara datës së hyrjes në fuqi të 
traktatit për atë palë. 
 

Neni 29 
Sfera e veprimit territorial të traktateve 

 
Në qoftë se nuk del një qëllim i ndryshëm nga traktati ose është vendosur ndryshe, një 
traktat është detyrues për secilën palë në tërë territorin e saj. 
 

Neni 30 
Zbatimi i një sërë traktateve që kanë të bëjnë me të njëjtën përmbajtje thelbësore 
 
1. Të drejtat dhe detyrimet e Shteteve Palë në traktatet e njëpasnjëshme me të njëjtin 

objekt, që i nënshtrohen dispozitave të nenit 103 të Kartës së Kombeve të 
Bashkuara, do të caktohen në përputhje me paragrafët e mëposhtëm. 

2. Në rastet kur një traktat specifikon se i nënshtrohet, ose nuk duhet të konsiderohet 
si i papajtueshëm me një traktat më të hershëm ose të mëvonshëm, dispozitat e 
traktatit tjetër do të mbizotërojnë. 

3. Në rastet kur të gjitha palët në një traktat të hershëm janë gjithashtu palë në 
traktatin e mëvonshëm, por traktati më i hershëm nuk ka pushuar ose nuk është 
pezulluar së vepruari në bazë të nenit 59, traktati më i hershëm zbatohet vetëm në 
atë masë që dispozitat e tij janë në pajtim me ato të traktatit të mëvonshëm. 

4. Në rastet kur në palët e një traktati të mëvonshëm nuk përfshihen në një traktat më 
të hershëm: 
(a) midis Shteteve Palë në të dy traktatet zbatohet i njëjti rregull si në paragrafin 

3; 
(b) midis një Shteti Palë në të dy traktatet dhe një Shtet Palë në vetëm një prej 

tyre, traktati në të cilin janë palë të dy shtetet do të rregullojë të drejtat dhe 
detyrimet e tyre reciproke. 

5. Paragrafi 4 nuk do të cenojë nenin 41, ose ndonjë çështje të pushimit ose të 
pezullimit të një traktati në bazë të nenit 60 ose ndonjë çështje të përgjegjësisë e 
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cila mund të ngrihet për një shtet nga përfundimi ose zbatimi i një traktati, 
dispozitat e të cilit janë të papajtueshme me detyrimet e tij kundrejt një shteti tjetër 
në bazë të një traktati tjetër. 

 
 

SEKSIONI 3 
INTERPRETIMI I TRAKTATEVE 

 
Neni 31 

Rregulli i përgjithshëm i interpretimit 
 
1. Një traktat do të interpretohet në mirëbesim në përputhje me kuptimin e 

zakonshëm që u jepet termave të traktatit në kontekstin e tyre në dritën e objektit 
dhe qëllimit të tij. 

2. Konteksti për qëllimin e interpretimit të një traktati do të përmbajë, përveç tekstit, 
duke përfshirë hyrjen e tij dhe anekset: 
(a) çdo marrëveshje që ka të bëjë me traktatin i cili është bërë ndërmjet të gjitha 

palëve në lidhje me përfundimin e një traktati; 
(b) çdo instrument i cili është bërë nga një ose më shumë palë në lidhje me 

përfundimin e traktatit dhe i pranuar nga palët e tjera si një instrument që ka 
të bëjë me traktatin. 

3. Do të merren parasysh, bashkë me kontekstin: 
(a) çdo marrëveshje e mëvonshme ndërmjet palëve për sa i përket interpretimit të 

traktatit ose zbatimit të dispozitave të tij; 
(b) çdo praktikë e mëvonshme në zbatimin e traktatit, i cili vendos marrëveshjen 

e palëve në lidhje me interpretimin e tij; 
(c) çdo rregull përkatës i së drejtës ndërkombëtare i zbatueshëm në marrëdhëniet 

midis palëve. 
4. Një termi do t’i jepet një kuptim i posaçëm në qoftë se është vendosur se palët 

kishin pasur këtë qëllim. 
 

Neni 32 
Mjetet plotësuese të interpretimit 

 
Mund të kërkohet ndihma e mjeteve plotësuese të interpretimit, duke përfshirë punën 
përgatitore të traktatit dhe rrethanat e përfundimit të tij, me qëllimin për të konfirmuar 
kuptimin që rezulton nga zbatimi i nenit 31, ose për të përcaktuar kuptimin kur 
interpretimi sipas nenit 31: 

(a) e le kuptimin të paqartë ose të pakuptueshëm; ose 
(b) çon në një rezultat i cili është në mënyrë të qartë absurd ose i paarsyeshëm. 

 
Neni 33 

Interpretimi i traktateve të autentikuara në një ose më shumë gjuhë 
 
1. Në rastet kur një traktat është autentikuar në një ose më tepër gjuhë, teksti ka të 

njëjtin autoritet në secilën gjuhë, në qoftë se traktati nuk parashikon ndryshe ose 
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palët bien dakord që, në rast mosmarrëveshjeje, një tekst i veçantë do të 
mbizotërojë. 

2. Një version i traktatit në një gjuhë përveç atyre në të cilat është autentikuar teksti 
do të konsiderohet një tekst autentik vetëm në qoftë se kështu e parashikon traktati 
ose palët bien dakord për këtë. 

3. Termat e traktatit presupozohet se kanë të njëjtin kuptim në secilin tekst autentik. 
4. Përveç rasteve kur mbizotëron një tekst i veçantë në përputhje me paragrafin 1, 

atëherë kur një krahasim me tekstin autentik zbulon një ndryshim kuptimi të cilin 
zbatimi i neneve 31 dhe 32 nuk e heq (largon), do të adaptohet kuptimi i cili i 
pajton më mirë tekstet, duke pasur parasysh objektin dhe qëllimin e traktatit. 

 
 

SEKSIONI 4 
TRAKTATET DHE SHTETET E TRETA 

 
Neni 34 

Rregulli i përgjithshëm në lidhje me Shtetet e treta 
 
Një traktat nuk krijon as detyrime dhe as të drejta për një shtet të tretë pa pëlqimin e tij. 
 

Neni 35 
Traktate që parashikojnë detyrime për Shtetet e treta 

 
Një detyrim rrjedh për një shtet të tretë nga një dispozitë e një traktati në qoftë se palët 
në të synojnë që dispozita që do të jetë mjeti i vendosjes së detyrimit dhe shteti i tretë e 
pranon atë detyrim duke e shprehur me shkrim. 
 

Neni 36 
Traktate që parashikojnë të drejta për Shtetet e treta 

 
1. Një e drejtë rrjedh për një shtet të tretë nga një dispozitë e një traktati në qoftë se 

palët në të synojnë që ajo t’i akordojë atë të drejtë ose një shteti të tretë, ose një 
grupi shtetesh të cilëve ajo u përket, ose të gjithë shteteve, ku për pasojë dhe shteti 
i tretë jep pëlqimin e tij. Pëlqimi i tij do të prezumohet për aq kohë sa nuk shprehet 
e kundërta, në qoftë se traktati nuk parashikon ndryshe. 

2. Një shtet gjatë ushtrimit të një të drejte në përputhje me paragrafin 1 do të veprojë 
në përputhje me kushtet për këtë ushtrim të parashikuar në traktat ose të vendosur 
në pajtim me traktatin. 

 
Neni 37 

Revokimi ose modifikimi i detyrimeve ose të drejtave të Shteteve të tretë 
 
1. Në rastet kur ka rrjedhur një detyrim për një shtet të tretë në përputhje me nenin 

35, detyrimi mund të revokohet ose modifikohet vetëm me pëlqimin e palëve në 
traktat dhe të shteteve të tretë, në qoftë se nuk është vendosur që ata kanë rënë 
dakord ndryshe. 



Lista III - Instrumentet tjera ndërkombëtare që kodifikojnë rregulla të rëndësishme... 

 400 

2. Në rastet kur ka rrjedhur një e drejtë në përputhje me nenin 36, e drejta nuk mund 
të revokohet ose modifikohet nga palët në qoftë se është vendosur që e drejta nuk 
kishte pasur qëllim të revokohej ose t’i nënshtrohej modifikimit pa pëlqimin e 
shtetit të tretë. 

 
Neni 38 

Rregullat e një traktati që bëhen detyruese për Shtetet e treta 
përmes zakonit ndërkombëtar 

 
Asgjë në nenet 34 dhe 37 nuk ndalon një rregull të parashikuar në një traktat për të 
qenë i detyrueshëm për një shtet të tretë si një rregull zakonor i së drejtës 
ndërkombëtare, i njohur si i tillë. 
 
 

PJESA IV 
AMENDAMENTET DHE MODIFIKIMI I TRAKTATEVE 

 
Neni 39 

Rregulla të përgjithshme në lidhje me amendimin e traktateve 
 
Një traktat mund të amendohet me anë të marrëveshjes ndërmjet palëve. Rregullat janë 
të vendosura në Pjesën II në një marrëveshje të tillë përveç rasteve kur traktati mund të 
parashikojë ndryshe. 
 

Neni 40 
Amendimi i traktateve shumëpalëshe 

 
1. Në qoftë se traktati nuk parashikon ndryshe, amendimi i traktateve shumëpalëshe 

do të rregullohet nga paragrafët e mëposhtëm. 
2. Çdo propozim për të amenduar një traktat shumëpalësh midis të gjitha palëve 

duhet t’i njoftohet të gjithë shteteve kontraktues, ku secili prej tyre do të ketë të 
drejtën që të marrë pjesë në: 
(a) vendimin për sa i përket veprimit që do të merret në lidhje me një propozim të 

tillë; 
(b) bisedimet në lidhje me çdo marrëveshje dhe përfundimin e saj për amendimin 

e traktatit. 
3. Çdo shtet që ka të drejtën për të qenë palë e traktatit do të ketë gjithashtu të drejtën 

të jetë palë në traktatin e amenduar. 
4. Marrëveshja amenduese nuk e detyron një shtet që është palë në traktat i cili nuk 

bëhet palë në marrëveshjen amenduese; neni 30, paragrafi 4(b) zbatohet në lidhje 
me një shtet të tillë. 

5. Çdo shtet i cili bëhet palë në një traktat pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes 
amenduese, në mungesë të shprehjes së një qëllimi të ndryshëm nga ai shtet; 
(a) do të konsiderohet si palë e traktatit të amenduar; dhe 
(b) do të konsiderohet si palë e traktatit të amenduar në lidhje me çdo palë të 

traktatit të padetyruar nga marrëveshja amenduese. 
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Neni 41 
Marrëveshjet për të modifikuar traktatet shumëpalëshe 

vetëm ndërmjet palëve të përcaktuara 
 
1. Dy ose më shumë palë në një traktat shumëpalësh mund të përfundojnë një 

marrëveshje për të modifikuar traktatin vetëm midis tyre në qoftë se: 
(a) mundësia e një modifikimi të tillë është parashikuar nga traktati; ose 
(b) modifikimi në fjalë nuk është ndaluar nga traktati dhe: 

(i) nuk prek gëzimin e të drejtave ose përmbushjen e detyrimeve që palët 
kanë në bazë të traktatit; 

(ii) nuk lidhet me ndonjë dispozitë, cenimi i së cilës është i papajtueshëm 
me përmbushjen efektive të objektit dhe qëllimit të traktatit në tërësi. 

2. Në qoftë se për një çështje që trajtohet nga paragrafi 1 (a) traktati nuk parashikon 
ndryshe, palët në fjalë do të njoftojnë palët e tjera në lidhje me qëllimin e tyre për 
të përfunduar marrëveshjen dhe për modifikimin e traktatit që ajo parashikon. 

 
 

PJESA V 
PAVLEFSHMËRIA, PËRFUNDIMI DHE PEZULLIMI 

I VEPRIMIT TË TRAKTATEVE 
 

SEKSIONI 1 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 42 

Vlefshmëria dhe kohe vazhdimi në fuqi i traktateve 
 
1. Vlefshmëria e një traktati ose e pëlqimit të një shteti për të qenë i lidhur nga një 

traktat mund të kundërshtohet vetëm përmes zbatimit të kësaj Konvente. 
2. Pushimi i veprimit të një traktati, denoncimi i tij ose tërheqja e një pale, mund të 

vendoset vetëm si rezultat i zbatimit të dispozitave të traktatit ose të kësaj 
Konvente. I njëjti rregull zbatohet ndaj pezullimit të veprimit të një traktati. 

 
Neni 43 

Detyrimet që ngarkohen nga e drejta ndërkombëtare në mënyrë 
të pavarur nga një traktat 

 
Pavlefshmëria, pushimi, denoncimi ose pezullimi i veprimit të një traktati, ose tërheqja 
e një pale prej tij, si rezultat i zbatimit të kësaj Konvente ose i dispozitave të traktatit, 
nuk do të cenojë në asnjë mënyrë detyrimin e ndonjë shteti për të përmbushur 
detyrimet e përfshira në traktat, të cilave ai i nënshtrohet në bazë të së drejtës 
ndërkombëtare në mënyrë të pavarur nga traktati. 
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Neni 44 
Ndarja e dispozitave të traktatit 

 
1. Një e drejtë e një pale, e parashikuar në një traktat ose që rrjedh në bazë të nenit 

56, për të denoncuar, për t’u tërhequr ose pezulluar veprimin e traktatit mund të 
ushtrohet vetëm në lidhje me të gjithë traktatin në qoftë se traktati nuk parashikon, 
ose palët bien dakord, ndryshe. 

2. Një arsye për ta bërë të pavlefshëm, pushuar ose pezulluar së vepruari, ose për t’u 
tërhequr nga një traktat i njohur në këtë Konventë mund të kërkohet vetëm në 
lidhje me të gjithë traktatin përveç rasteve të parashikuara në paragrafët e 
mëposhtëm ose në nenin 60. 

3. Në qoftë se arsyeja lidhet vetëm me dispozita të veçanta, ajo mund të kërkohet 
vetëm në lidhje me ato dispozita aty ku: 
(a) dispozitat në fjalë janë të ndara nga pjesa tjetër e traktatit në lidhje me 

zbatimin e tyre; 
(b) bëhet e qartë nga traktati ose është vendosur ndryshe që pranimi i këtyre 

dispozitave nuk ka qenë një bazë themelore e pëlqimit të palës tjetër ose e 
palëve për të qenë të lidhur nga i gjithë traktati; dhe 

(c) zbatimi i mëtejshëm i pjesës tjetër të traktatit nuk do të ishte i padrejtë. 
4. Në çështjet që hyjnë në kuadrin e neneve 49 dhe 50 shteti që ka të drejtën të 

pretendojë mashtrimin ose korrupsionin mund ta bëjë këtë gjë si në lidhje me 
traktatin në përgjithësi ose me dispozita të veçanta që i nënshtrohen paragrafit 3. 

5. Në rastet që hyjnë në kuadrin e neneve 51, 52 dhe 53, nuk lejohet ndarja e 
dispozitave të traktatit. 

 
Neni 45 

Humbja e një të drejte për të kërkuar një arsye për të bërë të pavlefshëm, 
pushuar ose pezulluar së vepruari një traktat apo për t’u tërhequr prej tij 

 
Një shtet nuk mund të kërkojë me arsye për të bërë të pavlefshëm, pushuar ose 
pezulluar së vepruari një traktat apo për t’u tërhequr prej tij në bazë të neneve 46 deri 
në 50 ose neneve 60 dhe 62, në qoftë se, pas qenies në dijeni të fakteve: 

(a) ai do të ketë rënë shprehimisht dakord që traktati është i vlefshëm, mbetet në 
fuqi ose vazhdon të veprojë, sipas rastit; ose 

(b) për shkak të drejtimit të tij ai duhet të konsiderohet sikur të ketë pranuar në 
heshtje vlefshmërinë e traktatit, mbetjen e tij në fuqi ose në veprim, sipas rastit. 

 
 

SEKSIONI 2 
PAVLEFSHMËRIA E TRAKTATEVE 

 
Neni 46 

Dispozitat e së drejtës së brendshme në lidhje me kompetencën 
për të përfunduar traktate 

 
1. Një shtet nuk mund të kërkojë faktin që pëlqimi i tij për të qenë i lidhur nga një 

traktat është shprehur duke cenuar një dispozitë të së drejtës së tij të brendshme në 
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lidhje me kompetencën për të përfunduar traktate duke bërë të pavlefshëm 
pëlqimin e tij, në qoftë se ky cenim nuk ishte i qartë dhe të kishte të bënte me një 
rregull të së drejtës së tij të brendshme të një rëndësie thelbësore. 

2. Një dhunim është i qartë në qoftë se ai do të ishte objektivisht i dukshëm për çdo 
shtet që drejtohet në një mënyrë të tillë që është në përputhje me praktikën 
normale dhe mirëbesimin. 

 
Neni 47 

Kufizime të veçanta në lidhje me autoritetin për të shprehur 
pëlqimin e një Shteti 

 
Në qoftë se autoriteti i një përfaqësuesi për të shprehur pëlqimin e një shteti për të qenë 
i lidhur nga një traktat i veçantë i është nënshtruar një kufizimi të veçantë, mungesa e 
respektimit nga ana e tij të këtij kufizimi nuk mund të konsiderohet se e bën të 
pavlefshëm pëlqimin e shprehur prej tij në qoftë se kufizimi nuk u ishte njoftuar 
shteteve të tjera palë në bisedime përpara shprehjes prej tij të një pëlqimi të tillë. 
 

Neni 48 
Gabimi 

 
1. Një shtet mund të konsiderojë një gabim në një traktat se e bën të pavlefshëm 

pëlqimin e tij për të qenë i lidhur nga traktati në qoftë se gabimi lidhet me një fakt 
ose situatë e cila është supozuar nga ai shtet se ka ekzistuar në kohën kur traktati 
ishte përfunduar dhe përbënte një bazë themelore për pëlqimin e tij për të qenë i 
lidhur nga traktati. 

2. Paragrafi 1 nuk do të zbatohet në qoftë se shteti në fjalë ka kontribuar me 
veprimtarinë e tij në këtë gabim ose në qoftë se rrethanat ishin të tilla për ta vënë 
atë shtet në dijeni për një gabim të mundshëm. 

3. Një gabim që lidhet vetëm me formulimin e tekstit të një traktati nuk cenon 
vlefshmërinë e tij, në këtë rast zbatohet neni 79. 

 
Neni 49 

Mashtrimi 
 
Në qoftë se një shtet është shtyrë që të përfundojë një traktat nëpërmjet veprimit 
mashtrues të një shteti tjetër palë në bisedime, shteti mund të konsiderojë mashtrimin 
se e bën të pavlefshëm pëlqimin e tij për të qenë i lidhur nga traktati. 
 

Neni 50 
Korruptimi i një përfaqësuesi të një shteti 

 
Në qoftë se shprehja e pëlqimit të një shteti për të qenë i lidhur nga një traktat është 
shkaktuar nëpërmjet korruptimit të një përfaqësuesi të tij direkt ose indirekt nga një 
shtet tjetër palë në bisedime, shteti mund të konsiderojë një korruptim të tillë se e bën 
të pavlefshëm pëlqimin e tij për të qenë i lidhur nga traktati. 
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Neni 51 
Shtrëngimi i përfaqësuesit të një shteti 

 
Shprehja e pëlqimit të një shteti për të qenë i lidhur nga një traktat, i cili është 
shkaktuar nga shtrëngimi i përfaqësuesit të tij nëpërmjet akteve ose kërcënimeve të 
drejtuara kundër tij nuk do të ketë fuqi ligjore. 
 

Neni 52 
Shtrëngimi i një shteti nëpërmjet kërcënimit ose përdorimit të forcës 

 
Një traktat është i pavlefshëm në qoftë se përfundimi i tij është shkaktuar nëpërmjet 
kërcënimit ose përdorimit të forcës, duke dhunuar parimet e së drejtës ndërkombëtare 
të mishëruara në Kartën e Kombeve të Bashkuara. 
 

Neni 53 
Traktate që konfliktojnë me një normë urdhëruese të së drejtës 

së përgjithshme ndërkombëtare (jus cogens) 
 
Një traktat është i pavlefshëm, në kohën e përfundimit të tij, në qoftë se ai është në 
konflikt me një normë urdhëruese të së drejtës së përgjithshme ndërkombëtare. Për 
qëllimet e kësaj Konvente, një normë urdhëruese e së drejtës së përgjithshme 
ndërkombëtare është një normë e pranuar dhe e njohur nga komuniteti ndërkombëtar i 
shteteve në tërësi si një normë e cila nuk duhet të cenohet dhe që mund të modifikohet 
vetëm me një normë të mëvonshme të së drejtës së përgjithshme ndërkombëtare që ka 
të njëjtin karakter. 
 
 

SEKSIONI 3 
PUSHIMI DHE PEZULLIMI I VEPRIMIT TË TRAKTATEVE 

 
Neni 54 

Pushimi së vepruari ose tërheqja prej tij në bazë të dispozitave të tij 
ose me anë të pëlqimit të palëve 

 
Pushimi i veprimit të një traktati ose tërheqja e një pale prej tij mund të bëhet: 

(a) në përputhje me dispozitat e traktatit; ose 
(b) në çdo kohë nëpërmjet pëlqimit të të gjitha palëve pas konsultimit me shtetet 

e tjera kontraktuese. 
 

Neni 55 
Zvogëlimi i palëve në një traktat shumëpalësh nën numrin 

e nevojshëm për hyrjen e tij në fuqi 
 
Përveç rasteve kur traktati parashikon ndryshe, një traktat shumëpalësh nuk mbaron së 
vepruari vetëm për shkak të faktit se numri i palëve bie në numrin e nevojshëm për 
hyrjen e tij në fuqi. 
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Neni 56 
Denoncimi ose tërheqja prej një traktati që nuk përmban ndonjë dispozitë 

në lidhje me pushimin e veprimit, denoncimin ose tërheqjen 
 
1. Një traktat i cili nuk përmban ndonjë dispozitë në lidhje me pushimin e veprimit të 

tij dhe i cili nuk parashikon denoncimin ose tërheqjen nuk i nënshtrohet 
denoncimit ose tërheqjes në qoftë se: 
(a) ai nuk përcakton që palët kanë pasur si qëllim që të pranojnë mundësinë e 

denoncimit ose të tërheqjes; ose 
(b) një e drejtë e denoncimit ose e tërheqjes nuk mund të nënkuptojë natyrën e 

traktatit. 
2. Një palë nuk do të japë në më pak se dymbëdhjetë muaj njoftimin në lidhje me 

qëllimin e tij për të denoncuar traktatin ose për t’u tërhequr prej tij sipas paragrafit 
1. 

 
Neni 57 

Pezullimi i veprimit të traktatit në bazë të dispozitave të tij 
ose nëpërmjet pëlqimit të palëve 

 
Veprimi i një traktati në lidhje me të gjitha palët me një palë të veçantë mund të 
pezullohet: 

(a) në përputhje me dispozitat e traktatit; ose 
(b) në çdo kohë me pëlqimin e të gjitha palëve pas konsultimit me shtete të tjera 

kontraktuese. 
 

Neni 58 
Pezullimi i veprimit të një traktati shumëpalësh me anë të marrëveshjes 

së vetëm disa palëve të veçanta 
 
1. Dy ose më shumë palë në një traktat shumëpalësh mund të përfundojnë një 

marrëveshje për të pezulluar veprimin e dispozitave të traktatit, përkohësisht dhe 
vetëm midis tyre, në qoftë se: 
(a) mundësia e një pezullimi të tillë është parashikuar nga traktati; ose 
(b) Pezullimi në fjalë nuk është ndaluar nga traktati dhe: 

(i) nuk cenon përfitimin prej palëve të tjera të të drejtave të tyre në bazë të 
traktatit ose të përmbushjes së detyrimeve të tyre; 

(ii) nuk është i papajtueshëm me objektin dhe qëllimin e traktatit. 
2. Në qoftë se traktati nuk parashikon ndryshe për një çështje që trajtohet në kuadrin 

e paragrafit 1 (a), palët në fjalë do të njoftojnë palët e tjera në lidhje me qëllimin e 
tyre për të përfunduar marrëveshjen dhe për ato dispozita të traktatit të cilat ato 
kanë si qëllim që t’i pezullojnë. 
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Neni 59 
Pushimi ose pezullimi i veprimit të një traktati i nënkuptuar 

me përfundimin e një traktati të mëvonshëm 
 
1. Një traktat do të konsiderohet se ka pushuar së vepruari në qoftë se të gjitha palët 

në të përfundojnë një traktat të mëvonshëm në lidhje me të njëjtën çështje dhe: 
(a) bëhet e qartë nga traktati i fundit ose është vendosur ndryshe që palët kanë 

pasur qëllim që çështja duhej të rregullohej nga traktati; ose 
(b) dispozitat e traktatit të fundit janë të papajtueshme me ato të traktatit më të 

hershëm sa që është e pamundur që të dy traktat të zbatohen në të njëjtën 
kohë. 

2. Traktati më i hershëm do të konsiderohet vetëm si i pezulluar për të vepruar në 
qoftë se bëhet e qartë nga traktati i mëvonshëm ose është vendosur ndryshe që ky 
ka qenë qëllimi i palëve. 

 
Neni 60 

Pushimi ose pezullimi i veprimit të një traktati si rezultat i shkeljes së tij 
 
1. Një shkelje materiale e një traktati shumëpalësh nga një prej palëve i jep të drejtën 

palës tjetër për të konsideruar shkeljen si një arsye për të pushuar ose pezulluar 
veprimin e plotë ose të pjesshëm të tij. 

2. Një shkelje materiale e një traktati shumëpalësh nga një prej palëve i jep të 
drejtën: 
(a) palëve të tjera me një marrëveshje unanime për të pezulluar apo pushuar 

plotësisht ose pjesërisht veprimin e tij: 
(i) në marrëdhëniet midis tyre dhe shtetit që e ka shkelur atë, ose 
(ii) ndërmjet të gjitha palëve; 

(a) një palë e prekur posaçërisht nga shkelja që ta konsiderojë atë si një arsye për 
pezullimin e veprimit të një traktati plotësisht ose pjesërisht në marrëdhëniet 
midis tyre dhe shtetit shkelës; 

(b) çdo palë përveç shtetit shkelës për të konsideruar shkeljen si një arsye për 
pezullimin e veprimit të traktatit plotësisht ose pjesërisht në lidhje me të në 
qoftë se traktati është i një karakteri të tillë që një shkelje materiale e 
dispozitave të tij prej njërës palë ndryshon rrënjësisht qëndrimin e çdo pale në 
lidhje me përmbushjen e mëtejshme të detyrimeve të tij sipas traktatit. 

3. Një shkelje materiale e një traktati, për qëllimet e këtij neni, konsiston në: 
(a) një refuzim i traktatit të pasanksionuar nga kjo Konventë; ose 
(b) dhunimi i një dispozite thelbësore për përmbushjen e objektit dhe qëllimit të 

traktatit. 
4. Paragrafët e mësipërm nuk cenojnë ndonjë dispozitë të traktatit të zbatueshme në 

rastin e një shkeljeje. 
5. Paragrafët 1 deri në 3 nuk do të zbatohen ndaj dispozitave që lidhen me mbrojtjen 

e njerëzve të përfshira në traktatet me një karakter humanitar, në veçanti ndaj 
dispozitave që ndalojnë çdo formë reprezaljeje ndaj personave të mbrojtur nga 
traktate të tilla. 
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Neni 61 
Pamundësia e përmbushjes së traktatit 

 
1. Një palë mund të konsiderojë pamundësinë e përmbushjes së një traktati si një 

arsye për pushimin ose tërheqjen prej tij në qoftë se kjo pamundësi rezulton nga 
shuarja ose prishja e përhershme e një objekti të domosdoshëm për zbatimin e 
traktatit. Në qoftë se pamundësia është e përkohshme, ajo mund të konsiderohet si 
një arsye për pezullimin e veprimit të traktatit. 

2. Pamundësia e përmbushjes së traktatit nuk mund të konsiderohet si një arsye për 
pushimin, pezullimin e veprimit të traktatit ose tërheqjen prej tij në qoftë se ajo 
është rezultat i një shkeljeje nga ajo palë ose të një detyrimi në bazë të traktatit ose 
të ndonjë detyrimi tjetër ndërkombëtar ndaj ndonjë pale tjetër të traktatit. 

 
Neni 62 

Ndryshimi thelbësor i rrethanave 
 
1. Një ndryshim thelbësor i rrethanave, të cilat kanë ndodhur në lidhje me ato që 

ekzistojnë në kohën e përfundimit të një traktati, dhe që nuk ishte parashikuar nga 
palët nuk mund të konsiderohet si një arsye për pushimin e traktatit ose tërheqjen 
prej tij me përjashtim të rasteve kur: 
(a) ekzistenca e këtyre rrethanave përbënte një bazë themelore për pëlqimin e 

palëve për të qenë të lidhura nga traktati; dhe 
(b) efekti i ndryshimit transformon radikalisht shtrirjen e detyrimeve në bazë të 

traktatit që kanë mbetur akoma pa u përmbushur. 
2. Një ndryshim thelbësor i rrethanave nuk mund të konsiderohet si një arsye për 

pushimin e veprimit të traktatit ose tërheqjen prej tij: 
(a) në qoftë se traktati vendos një kufizim; ose 
(b) në qoftë se ndryshimi thelbësor është rezultat i një shkeljeje nga pala që e 

paraqet atë ose në lidhje me një detyrim në bazë të traktatit ose në lidhje me 
çdo detyrim tjetër ndërkombëtar ndaj ndonjë pale tjetër të traktatit. 

3. Në qoftë se në bazë të paragrafëve të mësipërme, një palë mund të pretendojë një 
ndryshim thelbësor të rrethanave si një arsye për pushimin e veprimit të një 
traktati ose tërheqjen e tij ajo mund ta paraqesë ndryshimin si një arsye për 
pezullimin e veprimit të traktatit. 

 
Neni 63 

Ndërprerja e marrëdhënieve diplomatike ose konsullore 
 
Ndërprerja e marrëdhënieve diplomatike ose konsullore ndërmjet palëve të një traktati 
nuk cenon marrëdhëniet ligjore të vendosura ndërmjet tyre nga traktati përveç për aq sa 
ekzistenca e marrëdhënieve diplomatike ose konsullore është e domosdoshme për 
zbatimin e traktatit. 
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Neni 64 
Dalja e një norme urdhëruese të së drejtës së përgjithshme 

ndërkombëtare (jus cogens) 
 
Në qoftë se del një normë e re e së drejtës së përgjithshme ndërkombëtare, çdo traktat 
ekzistues, i cili është në konflikt me këtë normë, bëhet i pavlefshëm dhe pushon së vepruari. 
 
 

SEKSIONI 4 
PROCEDURA 

 
Neni 65 

Procedura që do të ndiqet në lidhje me pavlefshmërinë, pushimin 
ose pezullimin e veprimit të traktatit apo tërheqjen prej tij 

 
1. Një palë e cila, në bazë të dispozitave të kësaj Konvente, konsideron një të metë 

në pëlqimin e saj për të qenë e lidhur nga një traktat ose një arsye për të vënë në 
dyshim vlefshmërinë, pushimin ose pezullimin e veprimit të një traktati ose 
tërheqjen prej tij, duhet të njoftojë palët e tjera në lidhje me pretendimin e saj. 
Njoftimi do të tregojë masat që propozohet të merren në lidhje me traktatin dhe 
për rrjedhojë arsyet për këto masa. 

2. Në qoftë se pas mbarimit të një periudhe, e cila nuk do të jetë më pak se tre muaj 
pas marrjes së njoftimit, përveç rasteve të një urgjence të veçantë, asnjë palë nuk 
ka ngritur ndonjë kundërshtim, pala që bën njoftimin mund të kryejë në mënyrën e 
parashikuar në nenin 67 masën që ka propozuar. 

3. Megjithatë, në qoftë se janë ngritur kundërshtime nga një palë tjetër, palët do të 
kërkojnë arritjen e një zgjidhje me anë të mjeteve të parashikuara në nenin 33 të 
Kartës së Kombeve të Bashkuara. 

4. Asgjë në paragrafët e mësipërme nuk do të cenojë të drejtat ose detyrimet e palëve 
në bazë të dispozitave në fuqi, që janë detyruese për palët në lidhje me zgjidhjen e 
konflikteve. 

5. Pa cenuar nenin 45, fakti që një shtet nuk ka bërë paraprakisht njoftimin e 
parashikuar në paragrafin 1 nuk do ta pengojë atë për të bërë një njoftim të tillë në 
përgjigje të një pale tjetër që kërkon zbatimin e traktatit ose pohon dhunimin e tij. 

 
Neni 66 

Procedura e zgjidhjes gjyqësore, arbitrazhi dhe pajtimi 
 
Në bazë të paragrafit 3 të nenit 65, në qoftë se nuk është arritur asnjë zgjidhje brenda 
një periudhe 12-mujore nga data e bërjes së kundërshtimit, atëherë do të ndiqet 
procedura e mëposhtme: 

(a) çdo njëra prej palëve në konflikt, që ka të bëjë me zbatimin ose interpretimin 
e neneve 53 ose 64, me anë të një kërkese të shkruar, mund t’ia dorëzojë atë 
Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, për një vendim me përjashtim të 
rasteve kur palët në marrëveshje midis tyre bien dakord që t’ia paraqesin 
konfliktin arbitrazhit; 
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(b) çdonjëra prej palëve në konflikt, që ka të bëjë me zbatimin ose interpretimin e 
një prej neneve në Pjesën V të kësaj Konvente mund të vërë në lëvizje 
procedurën e specifikuar në Aneksin e Konventës nëpërmjet dorëzimit të një 
kërkese për këtë qëllim Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. 

 
Neni 67 

Instrumentet për deklarimin e pavlefshmërisë, pushimit ose pezullimit 
të veprimit të një traktati apo të tërheqjes prej tij 

 
1. Njoftimi i parashikuar në bazë të nenit 65, paragrafi 1, duhet bërë me shkrim. 
2. Çdo akt që deklaron pavlefshmërinë, pushimin ose pezullimin e veprimit të 

traktatit apo tërheqjen prej tij në përputhje me dispozitat e traktatit ose të 
paragrafëve 2 ose 3 të nenit 65 do të kryhet nëpërmjet një instrumenti që u 
komunikohet palëve të tjera. Në qoftë se instrumenti nuk është i nënshkruar nga 
Kryetari i shtetit, Kryetari i Qeverisë ose Ministri i Punëve të Jashtme, 
përfaqësuesit të shtetit, që e komunikon atë mund t’i kërkohet që të paraqesë 
fuqitë e plota. 

 
Neni 68 

Revokimi i njoftimeve dhe instrumenteve të parashikuara në nenet 65 dhe 67 
 
Një njoftim ose instrument i parashikuar në nenet 65 dhe 67 mund të revokohet në çdo 
kohë përpara hyrjes në fuqi të tij. 
 
 

SEKSIONI 5 
PASOJAT E PAVLEFSHMËRISË, PUSHIMIT OSE TË 

PEZULLIMIT TË TRAKTATIT 
 

Neni 69 
Pasojat e pavlefshmërisë së traktatit 

 
1. Një traktat pavlefshmëria e të cilit është vendosur në bazë të kësaj Konvente është 

i pavlefshëm. Dispozitat e një traktati të pavlefshëm nuk kanë fuqi ligjore. 
2. Megjithatë, në qoftë se aktet janë kryer në mbështetje të një traktati të tillë: 

(a) çdo palë mund t’i kërkojë çdo pale tjetër të vendosë (përcaktojë), për aq sa 
është e mundur në marrëdhëniet e tyre reciproke qëndrimin, që duhej të kishte 
ekzistuar në qoftë se aktet nuk kanë qenë kryer; 

(b) aktet e kryera në mirëbesim përpara pretendimit të pavlefshmërisë nuk janë 
bërë të paligjshme vetëm për shkak të pavlefshmërisë së traktatit. 

3. Në çështjet që hyjnë në kuadrin e neneve 49, 50, 51 ose 52, paragrafi 2 nuk 
zbatohet në lidhje me palën ndaj së cilës ngarkohet mashtrimi, akti i korruptimit 
ose i shtrëngimit. 

4. Në raste të pavlefshmërisë së pëlqimit të një shteti për të qenë i lidhur nga një 
traktat shumëpalësh, rregullat e mësipërme zbatohen ndërmjet atij shteti dhe 
palëve në traktat. 
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Neni 70 
Pasojat e pushimit të veprimit të një traktati 

 
1. Përveç rasteve kur traktati parashikon ndryshe ose palët bien dakord ndryshe, 

pushimi i një traktati bëhet në bazë të dispozitave të tij ose në përputhje me këtë 
Konventë: 
(a) i liron palët nga detyrimi për të zbatuar më tej traktatin; 
(b) nuk cenon ndonjë të drejtë, detyrim ose gjendje ligjore të palëve të krijuar 

përmes ekzekutimit të traktatit përpara pushimit të veprimit të tij. 
2. Në qoftë se një shtet denoncon ose tërhiqet nga një traktat shumëpalësh, paragrafi 

1 zbatohet në marrëdhëniet ndërmjet atij shteti dhe secilës prej palëve të tjera të 
traktatit nga data kur një denoncim ose tërheqje e tillë hyn në fuqi. 

 
Neni 71 

Pasojat e pavlefshmërisë së një traktati, i cili është në konflikt me një normë 
urdhëruese të së drejtës ndërkombëtare të përgjithshme 

 
1. Në rastin kur një traktat, i cili është i pavlefshëm në bazë të nenit 53, palët: 

(a) do të eliminojnë sa të jetë e mundur pasojat e një akti të kryer në mbështetje 
të ndonjë dispozite, e cila është në konflikt me një normë urdhëruese të së 
drejtës ndërkombëtare të përgjithshme; dhe 

(b) do t’i drejtojë marrëdhëniet e tyre reciproke në përputhje me normën 
detyruese të së drejtës ndërkombëtare të përgjithshme. 

2. Në rastin e një traktati, i cili bëhet i pavlefshëm dhe pushon së vepruari në bazë të 
nenit 64, ky pushim i traktatit: 
(a) i liron palët nga çdo detyrim i mëtejshëm për të zbatuar traktatin; 
(b) nuk cenon ndonjë të drejtë, detyrim ose gjendje ligjore të palëve të krijuar 

nëpërmjet ekzekutimit të traktatit përpara pushimit të veprimit të tij; me kusht 
që këto të drejta, detyrime ose gjendje këtej e tutje mund të mbahen vetëm në 
masën që mbajtja e tyre në vetvete nuk është në konflikt me normën e re 
urdhëruese të së drejtës ndërkombëtare të përgjithshme. 

 
Neni 72 

Pasojat e pezullimit të veprimit të një traktati 
 
1. Në qoftë se traktati nuk parashikon ndryshe ose palët bien dakord ndryshe, 

pezullimi i veprimit të një traktati në bazë të dispozitave të tij apo në përputhje me 
këtë Konventë: 
(a) i liron palët ndërmjet të cilave veprimi i traktatit është pezulluar nga detyrimi 

për të zbatuar traktatin në marrëdhëniet e tyre reciproke gjatë periudhës së 
pezullimit; 

(b) nuk cenon ndryshe marrëdhëniet ligjore ndërmjet palëve të vendosura nga 
traktati. 

2. Gjatë periudhës së pezullimit palët nuk do të kryejnë asnjë akt, që përpiqet të 
pengojë vazhdimin e veprimit të traktatit. 
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PJESA VI 
DISPOZITA TË NDRYSHME 

 
Neni 73 

Rastet e suksedimit dhe përgjegjësisë së shteteve dhe fillimi i veprimeve luftarake 
 
Dispozitat e kësaj Konvente nuk do të cenojnë ndonjë çështje që mund të ngrihet në 
lidhje me një traktat nga një suksedim i shteteve ose nga përgjegjësia ndërkombëtare e 
një shteti ose nga fillimi i veprimeve luftarake ndërmjet shteteve. 
 

Neni 74 
Marrëdhëniet diplomatike dhe konsullore dhe përfundimi i traktateve 

 
Ndërprerja ose mungesa e marrëdhënieve diplomatike ose konsullore ndërmjet dy ose 
më shumë shteteve nuk pengon përfundimin e traktateve ndërmjet këtyre shteteve. 
Përfundimi i një traktati në vetvete nuk prek qëndrimin në lidhje me marrëdhëniet 
diplomatike dhe konsullore. 
 

Neni 75 
Rasti i një shteti agresor 

 
Dispozitat e kësaj Konvente nuk cenojnë ndonjë detyrim në lidhje me ndonjë traktat, i 
cili mund të ngrihet për ndonjë shtet agresor si rezultat i masave të marra në përputhje 
me Kartën e Kombeve të Bashkuara në lidhje me këtë agresion. 
 
 

PJESA VII 
DEPOZITIMET, NJOFTIMET, NDREQJET DHE REGJISTRIMI 

 
Neni 76 

Depozitimet e traktateve 
 
1. Caktimi i depozituesit të një traktati mund të bëhet nga shtetet palë në bisedime, ose 

në vetë traktatin apo në ndonjë mënyrë tjetër. Depozituesi mund të jetë një ose më 
shumë shtete, një organizatë ndërkombëtare ose drejtuesi administrativ i organizatës. 

2. Funksionet e depozituesit kanë karakter ndërkombëtar dhe ai është i detyruar të 
veprojë në mënyrë të paanshme në zbatimin e tyre. Në veçanti, fakti që një traktat 
nuk ka hyrë në fuqi ndërmjet palëve të caktuara ose që është shfaqur një dallim 
ndërmjet një shteti dhe një depozituesi në lidhje me kryerjen e funksioneve të këtij 
të fundit nuk do të prekë këtë detyrim. 

 
Neni 77 

Funksionet e depozituesve 
 
1. Funksionet e një depozituesi, në qoftë se nuk është parashikuar ndryshe në traktat 

ose të jetë rënë dakord nga shtetet kontraktuese, përfshijnë në veçanti: 
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(a) mbajtjen në ruajtje të tekstit origjinal të traktatit dhe të gjitha të drejtat e 
dhëna ndaj depozituesve; 

(b) përgatitjen e kopjeve të vërtetuara të tekstit origjinal dhe përgatitjen e çdo 
teksti të mëtejshëm të traktatit në gjuhë të tilla plotësuese siç mund të 
kërkohet nga traktati dhe transmetimi i tyre palëve dhe shteteve, që kanë të 
drejtë që të jenë palë në traktat; 

(c) pranimin e nënshkrimeve të traktatit dhe pranimi dhe mbajtja në ruajtje e çdo 
instrumenti, njoftimi dhe komunikimi në lidhje me të; 

(d) shqyrtimi nëse nënshkrimi ose çdo instrument, njoftim ose komunikim në 
lidhje me traktatin është në formën e duhur dhe të përshtatshme dhe, në qoftë 
se është nevoja, ta çojë çështjen në vëmendjen e shtetit në fjalë; 

(e) informimin e palëve dhe të shteteve, që bëjnë pjesë në një traktat në lidhje me 
aktet, njoftimet dhe komunikimet në lidhje me traktatin; 

(f) informimi i shteteve, që kanë të drejtë të bëhen palë në traktat kur numri i 
nënshkrimeve ose i instrumenteve të ratifikimit, pranimit, miratimit ose 
aderimit i kërkuar për hyrjen në fuqi të traktatit është marrë ose depozituar; 

(g) regjistrimi i traktatit te Sekretariati i Kombeve të Bashkuara; 
(h) kryerja e funksioneve të specifikuara në dispozita të tjera të kësaj Konvente. 

2. Në rastin e një dallimi që shfaqet ndërmjet një shteti dhe një depozituesi për sa i 
përket kryerjes së funksioneve të këtij të fundit, depozituesi do ta çojë çështjen në 
vëmendjen e shteteve nënshkruese dhe kontraktuese ose, aty ku është e 
përshtatshme, te organi kompetent të organizatës ndërkombëtare të interesuar. 

 
Neni 78 

Njoftimet dhe komunikimet 
 
Përveç rasteve kur traktati ose kjo Konventë parashikojnë ndryshe, çdo njoftim ose 
komunikim që do të bëhet në bazë të kësaj Konvente: 

(a) do t’i transmetohet drejtpërsëdrejti shteteve për të cilët ai është bërë, në qoftë 
se nuk ka depozitues ose në qoftë se ka, këtij të fundit; 

(b) do të konsiderohet se është bërë nga shteti në fjalë vetëm në bazë të marrjes 
së tij nga shteti, të cilit i është transmetuar ose, siç mund të jetë rasti, në bazë 
të marrjes së tij nga depozituesi; 

(c) do të konsiderohet se, është marrë nga shteti për të cilin është bërë vetëm në 
rastet kur shteti i fundit është informuar nga depozituesi në përputhje me 
nenin 77, paragrafi 1 (e). 

 
Neni 79 

Ndreqja e gabimeve në tekstet ose në kopjet e vërtetuara të traktateve 
 
1. Aty ky, pas njëjtësimit të tekstit të traktatit, shtetet nënshkruese dhe kontraktuese 

kanë rënë dakord se ai përmban një gabim, gabimi, në qoftë se ato nuk vendosin 
në bazë të mjeteve të tjera të korrektimit, do të ndreqet: 
(a) duke pasur ndreqjen e saktë të bërë në tekst dhe duke shkaktuar që korrektimi 

të jetë filluar nga përfaqësuesit e duhur; 
(b) duke zbatuar ose shkëmbyer një instrument ose instrumente që bëjnë të 

njohur ndreqjen, e cila është rënë dakord të bëhet, ose  
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(c) duke zbatuar një tekst të korrektuar të të gjithë traktatit me të njëjtën 
procedurë si në rastin e tekstit origjinal. 

2. Atëherë kur traktati ka një depozitues, ky i fundit do të njoftojë shtetet 
nënshkruese dhe kontraktuese në lidhje me gabimin dhe me propozimin për ta 
ndrequr atë dhe do të specifikojë një afat të përshtatshëm brenda, të cilit mund të 
ngrihet kundërshtimi në lidhje me ndreqjen e propozuar. Në qoftë se në kohën e 
mbarimit të afatit: 
(a) nuk është ngritur ndonjë kundërshtim, depozituesi do të bëjë dhe do të fillojë 

ndreqjen në tekst dhe do të bëjë një procesverbal në lidhje me ndreqjen e 
tekstit dhe t’ia komunikojë një kopje të tij palëve dhe shteteve që kanë të 
drejtë të jenë palë në traktat; 

(b) është ngritur një kundërshtim, depozituesi do t’ua njoftojë atë shteteve 
nënshkruese dhe kontraktuese. 

3. Rregullat e paragrafëve 1 dhe 2 aplikohen gjithashtu në rastet kur teksti është 
njëjtësuar në dy ose më tepër gjuhë dhe bëhet e qartë që ka një mungesë përputhje 
për të cilën shtetet nënshkruese dhe kontraktuese bien dakord që të ndreqet. 

4. Teksti i ndrequr zëvendëson tekstin që kishte të meta ab initio (nga e para), me 
përjashtim të rasteve kur shtetet nënshkruese dhe kontraktuese vendosin ndryshe. 

5. Ndreqja e një traktati, që është regjistruar do t’i njoftohet Sekretariatit të Kombeve 
të Bashkuara. 

6. Aty ku është gjetur një gabim në një kopje të vërtetuar të traktatit, depozituesi do 
të përpilojë një procesverbal, i cili specifikon ndreqjen dhe do t’i komunikoj një 
kopje të tij shteteve nënshkruese dhe kontraktuese. 

 
 

PJESA VIII 
DISPOZITA PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 81 

Nënshkrimi 
 
Kjo Konventë do të jetë e hapur për nënshkrim për të gjitha shtetet Anëtare të 
Kombeve të Bashkuara dhe për çdonjërën prej agjencive të specializuara të Agjencisë 
Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ose palët në Statutin e Gjykatës Ndërkombëtare 
të Drejtësisë, dhe për çdo shtet tjetër të ftuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve 
të Bashkuara, për t’u bërë palë në Konventë, si më poshtë: deri më 30 Nëntor 1969, 
pranë Ministrisë Federale të Punëve të Jashtme të Republikës së Austrisë, dhe më pas, 
deri në 30 Prill 1970, pranë Selisë së Kombeve të Bashkuara, Nju Jork. 
 

Neni 82 
Ratifikimi 

 
Kjo Konventë i nënshtrohet ratifikimit. Instrumentet e ratifikimit do të depozitohen 
pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. 
 



Lista III - Instrumentet tjera ndërkombëtare që kodifikojnë rregulla të rëndësishme... 

 414 

Neni 83 
Aderimi 

 
Kjo Konventë do të mbetet e hapur për aderim për çdo shtet, që bën pjesë në kategoritë 
e përmendura në nenin 81. Instrumentet e aderimit do të depozitohen pranë Sekretarit 
të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. 
 

Neni 84 
Hyrja në fuqi 

 
1. Kjo Konventë do të hyjë në fuqi pas tridhjetë ditësh nga data e depozitimit të 

instrumentit të tridhjetepestë të ratifikimit ose aderimit. 
2. Për secilin shtet që e ratifikon ose aderon në Konventë pas dorëzimit të 

instrumentit të tridhjetepestë të ratifikimit ose aderimit, Konventa do të hyjë në 
fuqi pas tridhjetë ditësh nga depozitimi prej këtij shteti të instrumentit të tij të 
ratifikimit ose aderimit. 

 
Neni 85 

Tekstet autentike 
 
Origjinali i kësaj Konvente, nga të cilët tekstet në gjuhën kineze, angleze, franceze, 
ruse dhe spanjolle janë autentike, do të depozitohen pranë Sekretarit të Përgjithshëm të 
Kombeve të Bashkuara. 
Në dëshmi të personave nënshkrues dhe fuqiplotë, të autorizuar në mënyrën e duhur 
nga Qeveritë e tyre, kanë nënshkruar këtë Konventë. 
 
Bërë në Vjenë, më 23 Maj, 1969. 
 
 

ANEKS 
 
1. Do të përpilohet një listë pajtuesish të përbërë nga juristë të kualifikuar dhe që do 

të ruhet pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Në këtë 
kuptim, çdo shtet, i cili është Anëtar i Kombeve të Bashkuara ose një palë e kësaj 
Konvente do të ftohet të emërojë dy pajtues dhe emrat e personave të emëruar në 
këtë mënyrë do të përbëjnë listën. Periudha e detyrës së një pajtuesi, duke 
përfshirë atë të ndonjë pajtuesi të emëruar për të plotësuar një vend bosh, do të jetë 
pesë vjet dhe mund të përsëritet. Një pajtues periudha e detyrës së të cilit mbaron, 
do të vazhdojë të përmbushë çdo funksion për të cilin ai do të jetë zgjedhur në 
bazë të paragrafit të mëposhtëm. 

2. Kur i është bërë një kërkesë Sekretarit të Përgjithshëm në mbështetje të nenit 66, 
Sekretari i Përgjithshëm do ta paraqesë konfliktin përpara një komisioni pajtimi të 
formuar si më poshtë: 
Shteti ose shtetet që përbëjnë një prej palëve në konflikt do të emërojnë: 
(a) një pajtues me shtetësinë e atij shteti ose të secilit prej shteteve, të cilët mund 

ose nuk mund të zgjidhen nga lista e parashikuar në paragrafin 1; dhe 
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(b) një pajtues që nuk ka shtetësinë e atij shteti ose të secilit prej shteteve, të cilët 
do të zgjidhen nga lista. 
Shteti ose shtetet që përbëjnë palën tjetër në konflikt do të emërojnë dy 
pajtues në të njëjtën mënyrë. Të katër pajtuesit e zgjedhur nga palët do të 
emërohen brenda 60 ditëve pas datës së marrjes së kërkesës nga ana e 
Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. 
Të katër pajtuesit, brenda 60 ditëve, pas datës së emërimit të fundit të tyre, do 
të caktojnë pajtues të pestë të zgjedhur nga lista, i cili do të jetë si kryetar. 
Në qoftë se emërimi i kryetarit ose i çdo pajtuesi tjetër nuk është bërë brenda 
periudhës së përshkruar më sipër për një emërim të tillë, ai do të bëhet nga 
Sekretari i Përgjithshëm brenda gjashtëdhjetë ditësh nga data e mbarimit të 
kësaj periudhe. Emërimi i kryetarit mund të bëhet nga Sekretari i 
Përgjithshëm ose nga lista ose prej anëtarëve të Komisionit të së Drejtës 
Ndërkombëtare. Secila prej periudhave brenda të cilave duhet të bëhen 
emërimet mund të zgjatet me anë të marrëveshjes midis palëve në konflikt. 
Çdo vend bosh do të plotësohet në mënyrën e përshkruar për fillimin e 
emërimit. 

3. Komisioni i Pajtimit do të përcaktojë procedurën e tij. Komisioni, me pëlqimin e 
palëve në konflikt, mund të ftojë çdo palë të traktatit, që t’i paraqesë atij 
pikëpamjet e saj me shkrim ose gojarisht. Vendimet dhe rekomandimet e 
Komisionit do të merren me shumicën e votave të të pesë anëtarëve. 

4. Komisioni mund të tërheqë vëmendjen e palëve në konflikt që të marrin çdo masë 
që mund të lehtësojë arritjen e një zgjidhjeje miqësore. 

5. Komisioni do të dëgjojë palët, shqyrtojë pretendimet dhe kundërshtimet, dhe do 
t’u bëjë propozime palëve me qëllim që të arrihet një zgjidhje miqësore e çështjes. 

6. Komisioni do të raportojë brenda dymbëdhjetë muajve nga formimi i tij. Raporti i 
tij do të depozitohet pranë Sekretariatit të Përgjithshëm dhe do t’u transmetohet 
palëve në konflikt. Raporti i komisionit, i cili përfshin përfundimet e deklaruara që 
kanë të bëjnë me fakte ose çështje ligjore, nuk do të jetë i detyrueshëm për palët 
dhe do të ketë vetëm karakter rekomandues që i paraqitet për t’u vlerësuar nga 
palët me qëllim që të lehtësojë arritjen e një zgjidhjeje paqësore të konfliktit. 

7. Sekretari i Përgjithshëm do t’i sigurojë Komisionit ndihmën dhe lehtësitë që mund 
të kërkohen prej tij. Shpenzimet e Komisionit do të mbulohen nga Kombet e 
Bashkuara. 





 

LISTA IV 
 

INSTRUMENTET LIGJORE NDËRKOMBËTARE PËR MJEDISIN 
DHE ZHVILLIMIN  
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1. Deklarata e Konferencës së Kombeve të Bashkuara për Mjedisin e Njeriut 

 
DEKLARATA E KONFERENCËS SË KOMBEVE TË BASHKUARA 

PËR MJEDISIN E NJERIUT 
 
Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Mjedisin e Njeriut,  
e mbajtur në Stokholm nga 5 deri më 16 qershor 1972,  
 
Duke konsideruar nevojën për një qëndrim të përbashkët dhe për parime të përbashkëta 
për të frymëzuar dhe udhëhequr popujt e botës në ruajtjen dhe përmirësimin e mjedisit 
të njeriut, 
 

I 
 
Shpall se: 
1. Njeriu është krijesë dhe njëkohësisht është krijues i mjedisit të tij, që i jep atij 

mbështetje fizike dhe i ofron atij mundësi për rritje intelektuale, morale, shoqërore 
dhe shpirtërore. Në evoluimin e gjatë dhe me shumë kthesa të racës njerëzore në 
këtë planet, është arritur në një fazë ku përmes zhvillimit të shpejtë të shkencës 
dhe të teknologjisë, njeriu ka arritur fuqinë për të transformuar mjedisin e tij në 
mënyra të ndryshme dhe në një shkallë të pashembullt. Të dy aspektet e mjedisit të 
njeriut, ai natyror dhe i krijuar nga vetë njeriu, janë thelbësorë për mirëqenien e tij 
dhe për gëzimin e të drejtave themelore të njeriut si dhe të drejtën për vetë jetën. 

2. Mbrojtja dhe përmirësimi i mjedisit të njeriut është një problem i madh që ndikon 
në mirëqenien e popujve dhe të zhvillimit ekonomik në tërë botën; ajo është 
dëshirë e ngutshme e popujve nga e mbarë botë dhe detyrë e të gjitha qeverive. 

3. Njeriu në vazhdimësi ka për të mbledhur përvojë dhe për të zbuluar, shpikur, 
krijuar dhe përparuar. Në kohën tonë, aftësia e njeriut për të transformuar rrethin 
në të cilën jeton, në qoftë se përdoret me mençuri, mund t’u sjellë të gjithë 
popujve të mirat e zhvillimit dhe mundësi për të rritur cilësinë e jetës. Nëse e 
përdorë këtë aftësi gabimisht ose me pakujdesi, mund të bëjë dëm të 
pallogaritshëm për qeniet njerëzore dhe mjedisin njerëzor. Ne shohim rreth nesh 
dëshmi në rritje të një dëmi në mjedis të krijuar nga njeriu në shumë rajone të 
tokës: nivele të rrezikshme të ndotjes së ujit, ajrit, tokës dhe rrezikim të jetesës së 
qenieve të gjalla; çrregullime të mëdha dhe të padëshirueshme të ekuilibrit 
ekologjik të biosferës; shkatërrim dhe shterim të burimeve të pazëvendësueshme; 
dhe mangësi të mëdha, të dëmshme për shëndetin fizik, mendor dhe social të 
njeriut, në mjedisin e krijuar nga njeriu, veçanërisht në mjedisin e jetesës dhe të 
punës. 

4. Në vendet në zhvillim, shumica e problemeve mjedisore janë të shkaktuara nga 
zhvillimi i pamjaftueshëm. Miliona njerëz vazhdojnë të jetojnë nën nivelet 
minimale të kërkuara për një jetë të dinjitetshme të njeriut, të privuar nga ushqimi 
dhe veshja adekuate, nga strehimi dhe edukimi, nga shëndeti dhe sanitaria. 
Prandaj, vendet në zhvillim duhet t’i drejtojnë përpjekjet e tyre për zhvillim, duke 
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pasur parasysh përparësitë e tyre dhe nevojën për të ruajtur dhe përmirësuar 
mjedisin e tyre. Për të njëjtin qëllim, vendet e industrializuara duhet të bëjnë 
përpjekje për të zvogëluar hendekun ndërmjet tyre dhe vendeve në zhvillim. Në 
vendet e industrializuara, problemet mjedisore janë të lidhura në përgjithësi me 
industrializimin dhe zhvillimin teknologjik. 

5. Rritja natyrore e popullsisë paraqet problem të vazhdueshëm për ruajtjen e 
mjedisit, dhe masa e politika të përshtatshme duhet të miratohen, sipas nevojës, 
për t’u përballur me këto probleme. Prej të gjitha gjërave në botë, njerëzit janë më 
të çmuarit. Janë njerëzit ata që vënë në lëvizje përparimin shoqëror, krijojnë pasuri 
shoqërore, zhvillojnë shkencën dhe teknologjinë dhe, përmes punës së tyre të 
madhe, e transformojnë në vazhdimësi mjedisin njerëzor. Së bashku me progresin 
shoqëror dhe përparimin e prodhimit, shkencës dhe teknologjisë, aftësia e njeriut 
për të përmirësuar mjedisin rritet çdo ditë. 

6. Është arritur një pikë në histori kur ne duhet të modelojmë veprimet tona në të 
gjithë botën me një kujdes shumë të madh për pasojat e tyre mjedisore. Përmes 
injorancës ose indiferencës ne mund të bëjmë dëm të madh dhe të 
papërmirësueshëm ndaj mjedisit tokësor nga i cili varet jeta dhe mirëqenia jonë. 
Në anën tjetër, përmes njohurive më të plota dhe veprimeve të mençura, ne mund 
të arrijmë për veten tonë dhe brezat e ardhshëm një jetë më të mirë në një mjedis 
në përputhje me nevojat dhe shpresat e njeriut. Ekzistojnë horizonte të gjera për 
rritjen e cilësisë së mjedisit dhe krijimin e një jete më të mirë. Ajo që nevojitet 
është një gjendje mendore e qetësuar por entuziaste dhe punë e rregullt intensive. 
Me qëllim të arritjes së lirisë në botën e natyrës, njeriu duhet të përdorë njohuritë e 
tij për të ndërtuar, në bashkëpunim me natyrën, një mjedis më të mirë. Mbrojtja 
dhe përmirësimi i mjedisit të njeriut, për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm, është 
bërë një qëllim imperativ për njerëzimin – një qëllim i cili duhet të ndiqet 
bashkërisht me, dhe në harmoni me, qëllimet e formësuara dhe themelore për paqe 
dhe për zhvillim botëror ekonomik dhe shoqëror.  

7. Për të arritur këtë qëllim mjedisor, kërkohet pranimi i përgjegjësisë nga qytetarët 
dhe komunitetet dhe nga ndërmarrjet dhe institucionet në çdo nivel, duke marrë 
përgjegjësitë e barabarta në përpjekjet e përbashkëta. Individët në të gjitha sferat e 
jetës, si dhe organizatat në shumë fusha të ndryshme, me vlerat dhe veprimet e 
tyre, dhe si rezultat i aktiviteteve të tyre, do të rregullojnë mjedisin botëror në të 
ardhmen. Qeveritë lokale dhe kombëtare do të bartin barrën më të madhe për 
politikën mjedisore në shkallë të gjerë të veprimit brenda juridiksionit të tyre. 
Bashkëpunimi ndërkombëtar është gjithashtu i nevojshëm në mënyrë që të rrisë 
burimet për të mbështetur vendet në zhvillim në kryerjen e përgjegjësive të tyre në 
këtë fushë. Niveli në rritje i problemeve mjedisore, për shkak se ato janë probleme 
rajonale apo globale në rritje ose për shkak se ato ndikojnë në fushën e përbashkët 
ndërkombëtare, kërkojnë bashkëpunim të gjerë në mes të kombeve dhe të veprimit 
nga organizatat ndërkombëtare me një interes të përbashkët. Konferenca u bën 
thirrje qeverive dhe popujve të ushtrojnë përpjekjet e përbashkëta për ruajtjen dhe 
përmirësimin e mjedisit të njeriut, për të mirën e gjithë popujve dhe për brezat e 
tyre të ardhshëm. 
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II 
Parimet 

 
Shtetet shprehin bindjen e përbashkët se: 
 

Parimi 1 
 
Njeriu ka të drejtën themelore për liri, barazi dhe kushte të përshtatshme të jetës, në një 
mjedis të cilësisë që lejon një jetë të dinjitetshme dhe në mirëqenie, dhe ai e mbart një 
përgjegjësi serioze për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit për brezat e tanishëm dhe 
të ardhshëm. Në këtë kuptim, politikat e nxitjes ose përjetësimit të aparteidit, ndarjes 
racore, diskriminimit, kolonializmit dhe formave të tjera të shtypjes dhe sundimit të 
huaj janë të dënuara dhe duhet të eliminohen. 
 

Parimi 2 
 
Burimet natyrore të tokës, përfshirë ajrin, ujin, tokën, florën dhe faunën dhe sidomos 
mostrat reprezentative të ekosistemeve natyrore, duhet të mbrohen për të mirën e 
brezave të sotëm dhe të ardhshëm përmes planifikimit të kujdesshëm ose menaxhimit, 
sido që të jetë më e përshtatshme. 
 

Parimi 3 
 
Kapaciteti i tokës për të prodhuar burime vitale të ripërtëritshme duhet ruajtur dhe, 
kudo që është e mundur, duhet restauruar dhe përmirësuar. 
 

Parimi 4 
 
Njeriu ka një përgjegjësi të posaçme për të mbrojtur dhe menaxhuar me mençuri 
trashëgiminë e kafshëve të egra dhe habitateve të saj, të cilat tani janë në rrezik të rëndë 
nga një kombinim i faktorëve armiqësor. Mbrojtja e natyrës, përfshirë kafshët e egra, 
për këtë arsye duhet të jenë me rëndësi në planifikimin për zhvillim ekonomik. 
 

Parimi 5 
 
Burimet jo të ripërtëritshme të tokës duhet të përdoren në mënyrë të tillë që të mbrohen 
nga rreziku i shterjes së tyre në të ardhmen dhe për të siguruar që përfitimet nga 
përdorimi i tillë ndahen nga tërë njerëzimi. 
 

Parimi 6 
 
Shkarkimi i substancave toksike ose i substancave të tjera dhe lirimi i ngrohjes në sasi 
të tilla ose përqendrimet e ndotjes që tejkalojnë kapacitetin e mjedisit dhe që e bëjnë 
atë të dëmshëm, duhet të ndalen me qëllim për t’u siguruar se nuk shkaktohen dëme të 
rënda ose të pariparueshme ndaj ekosistemeve. Lufta e drejtë e popujve të vendeve të 
prekura nga ndotja duhet të përkrahet. 
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Parimi 7 
 
Shtetet duhet të marrin të gjitha hapat e mundshëm për të parandaluar ndotjen e deteve 
nga substancat që krijojnë rreziqe për shëndetin e njeriut, dëmtojnë burimet e jetesës 
dhe të jetës detare, apo për të ndërhyrë me përdorime të pajisjeve të ligjshme kundër 
dëmtimit të detit. 
 

Parimi 8 
 
Zhvillimi ekonomik dhe social është thelbësor për të siguruar një mjedis të favorshëm 
të jetës dhe punës për njeriun dhe për krijimin e kushteve në tokë që janë të nevojshme 
për përmirësimin e cilësisë së jetës. 
 

Parimi 9 
 
Mangësitë mjedisore të krijuara nga kushtet e nën-zhvillimit [zhvillimit jo të 
mjaftueshëm] dhe fatkeqësitë natyrore paraqesin probleme serioze dhe më së miri 
mund të rregullohen me zhvillimin e përshpejtuar nëpërmjet transferimit të sasive të 
konsiderueshme të ndihmës financiare dhe teknologjike si një shtesë në përpjekjet e 
brendshme të vendeve në zhvillim dhe një ndihmë të tillë me kohë ashtu siç mund të 
kërkohet. 
 

Parimi 10 
 
Për vendet në zhvillim, stabiliteti i çmimeve dhe të ardhurave të mjaftueshme për 
mallrat themelore dhe lëndët e para është thelbësor për menaxhimin e mjedisit, pasi 
faktorët ekonomikë, si dhe proceset ekologjike, duhet të merren parasysh. 
 

Parimi 11 
 
Politikat mjedisore të të gjitha shteteve duhet të shtojnë dhe jo të ndikojnë negativisht 
në potencialin e tanishëm ose të ardhshëm për zhvillim të vendeve në zhvillim, dhe as 
nuk duhet të pengojnë përpjekjen për arritjen e kushteve më të mira të jetesës për të 
gjithë, dhe hapat e duhur duhet të ndërmerren nga shtetet dhe organizatat 
ndërkombëtare me qëllim të arritjes së marrëveshjes për pasojat e mundshme 
kombëtare dhe ndërkombëtare ekonomike që rrjedhin nga aplikimi i masave mjedisore. 
 

Parimi 12 
 
Burimet duhet të jenë të disponueshme për ruajtjen dhe përmirësimin e mjedisit, duke 
marrë parasysh rrethanat dhe kërkesat e veçanta të vendeve në zhvillim dhe të gjitha 
kostot që mund të rrjedhin nga përfshirja e garancive mjedisore në planifikimin e tyre 
të zhvillimit dhe nevojën për t’u vënë në dispozicion, me kërkesën e tyre, ndihmë 
shtesë ndërkombëtare teknike dhe financiare për këtë qëllim. 
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Parimi 13 
 
Në mënyrë që të arrihet një menaxhim më racional i burimeve dhe në këtë mënyrë për 
të përmirësuar mjedisin, shtetet duhet të miratojnë një qasje të integruar dhe të 
koordinuar në planifikimin e tyre për zhvillimin në mënyrë që të sigurohet se zhvillimi 
është në përputhje me nevojën për të mbrojtur dhe përmirësuar mjedisin për të mirën e 
popullsisë së tyre.  
 

Parimi 14 
 
Planifikimi racional përbën një mjet thelbësor për pajtimin e ndonjë konflikti në mes të 
nevojave të zhvillimit dhe nevojën për të mbrojtur dhe përmirësuar mjedisin. 
 

Parimi 15 
 
Duhet të bëhet planifikimi për vendbanimet njerëzore dhe të urbanizimit me synimin 
për të shmangur efektet negative në mjedis dhe në marrjen e përfitimeve maksimale 
sociale, ekonomike dhe mjedisore për të gjithë. Në këtë drejtim, projektet të cilat janë 
të dizajnuara për dominim kolonial dhe racistë duhet të braktisen. 
 

Parimi 16 
 
Politikat demografike të cilat nuk cenojnë të drejtat themelore të njeriut dhe të cilat 
konsiderohen të përshtatshme nga qeveritë në fjalë duhet të zbatohet në ato rajone ku 
shkalla e rritjes së popullsisë ose përqendrimet e tepërta të popullsisë ka të ngjarë të 
kenë efekte negative në mjedisin njerëzor dhe të pengojnë zhvillimin. 
 

Parimi 17 
 
Institucioneve të duhura kombëtare u duhet besuar detyra e planifikimit, menaxhimit 
ose kontrollimit të burimeve mjedisore të shteteve me qëllim të rritjes së cilësisë së 
mjedisit. 
 

Parimi 18 
 
Shkenca dhe teknologjia, si pjesë e kontributit të tyre për zhvillimin ekonomik dhe 
social, duhet të aplikohen në shmangien, identifikimin dhe kontrollin e rreziqeve 
mjedisore dhe zgjidhjen e problemeve mjedisore dhe për të mirën e përbashkët të 
njerëzimit. 
 

Parimi 19 
 
Arsimimi për çështje mjedisore, për brezin e ri, si dhe për të rriturit, duke u dhënë 
konsideratën e duhur të nën-privilegjuarve, është thelbësor në mënyrë që të zgjerohen 
bazat për një mendim të shkolluar dhe sjellje të përgjegjshme të individëve, 
ndërmarrjeve dhe komuniteteve për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit në 
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dimensionin e tij të plotë njerëzor. Është gjithashtu thelbësore që mediat të shmangin 
komunikimin që kontribuon në përkeqësimin e mjedisit, por, në të kundërtën, 
shpërndajnë informacion të një natyre edukative për nevojën projektimin dhe 
përmirësimin e mjedisit, në mënyrë që t’i mundësohet njeriut zhvillimi në çdo aspekt. 
 

Parimi 20 
 
Kërkimi shkencor dhe zhvillimi në kontekstin e problemeve mjedisore, si kombëtare 
dhe ndërkombëtare, duhet të nxitet në të gjitha vendet, sidomos në vendet në zhvillim. 
Në lidhje me këtë, duhet të bëhet lëvizja e lirë e informacionit bashkëkohor shkencor 
dhe transferimi i përvojës duhet të mbështetet dhe ndihmohet, për të lehtësuar zgjidhjen 
e problemeve mjedisore; teknologjitë e mjedisit duhet të vihen në dispozicion për 
vendet në zhvillim në kushte të cilat do të inkurajojnë shpërndarjen e tyre të gjerë pa 
përbërë një barrë ekonomike në vendet në zhvillim. 
 

Parimi 21 
 
Shtete kanë, në përputhje me Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe parimet e të drejtës 
ndërkombëtare, të drejtën sovrane që të shfrytëzojnë burimet e tyre në pajtim me 
politikat e tyre mjedisore, dhe përgjegjësinë për të siguruar se aktivitetet nën 
juridiksionin ose kontrollin e tyre nuk shkaktojnë dëme në mjedisin e shteteve të tjera 
apo të rajoneve përtej kufijve të juridiksionit kombëtar. 
 

Parimi 22 
 
Shtetet do të bashkëpunojnë për të zhvilluar më tej të drejtën ndërkombëtare në lidhje 
me përgjegjësinë dhe kompensimin për viktimat e ndotjes dhe të dëmeve të tjera 
mjedisore të shkaktuara nga veprimtaritë brenda juridiksionit ose kontrollit të shteteve 
të tilla në rajonet përtej juridiksionit të tyre. 
 

Parimi 23 
 
Pa rënë ndesh me kritere të tilla të vendosura nga bashkësia ndërkombëtare, ose me 
standardet të cilat do të përcaktohen në nivel kombëtar, do të jetë thelbësore në të gjitha 
rastet për të marrë në konsideratë sistemet e vlerave mbizotëruese në çdo vend, dhe 
shkallën e zbatueshmërisë së standardeve të cilat janë të vlefshme për vendet më të 
përparuara, por që mund të jenë të papërshtatshme dhe të një kostoje të pajustifikuar 
sociale për vendet në zhvillim. 
 

Parimi 24 
 
Çështjet ndërkombëtare që lidhen me mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit duhet të 
trajtohen në një frymë bashkëpunimi me të gjitha vendet, të mëdha dhe të vogla, në 
mënyrë të barabartë. Bashkëpunimi përmes marrëveshjeve shumëpalëshe apo 
dypalëshe apo mjeteve të tjera të përshtatshme është thelbësor për kontrollin, 
parandalimin, reduktimin dhe eliminimin efektiv të efekteve negative mjedisore që 
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rezultojnë nga veprimtaritë e kryera në të gjitha sferat, në mënyrë të tillë që merret në 
konsideratë sovraniteti dhe interesat e të gjitha shteteve. 
 

Parimi 25 
 
Shtetet duhet të sigurojnë që organizatat ndërkombëtare të luajnë një rol të koordinuar, 
efikas dhe dinamik për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit. 
 

Parimi 26 
 
Njeriu dhe mjedisi i tij duhet të kursehet nga efektet e armëve bërthamore dhe të gjitha 
mjetet e tjera të shkatërrimit në masë. shtetet duhet të përpiqen të arrijnë një 
marrëveshje të shpejtë, në organet relevante ndërkombëtare, për eliminimin dhe 
shkatërrimin e plotë të armëve të tilla. 
 
Mbledhja e 21-të Plenare  
 
16 qershor 1972 
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2. Deklarata e Rios për Mjedisin dhe Zhvillimin  
 

DEKLARATA E RIOS PËR MJEDISIN DHE ZHVILLIMIN 
 
Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Mjedisin dhe Zhvillimin, 
mbajtur në Rio de Zhaneiro prej 3 deri më 14 qershor 1992, 
 
Duke e riafirmuar Deklaratën e Konferencës së Kombeve të Bashkuara për Mjedisin 
Njerëzor, të miratuar në Stokholm më 16 qershor 1972, dhe me qëllim për të ndërtuar 
mbi të, 
 
Me qëllim të themelimit të partneritetit të ri dhe të barabartë global nëpërmjet krijimit 
të niveleve të reja të bashkëpunimit ndërmjet shteteve, sektorëve kyç të shoqërive dhe 
popujve, 
 
Duke punuar drejt marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i respektojnë interesat e të 
gjithëve dhe e mbrojnë integritetin e sistemit global mjedisor dhe zhvillimor, 
 
Duke e pranuar natyrën integrale dhe të ndërvarur të Tokës, shtëpisë sonë, 
 
Shpall se: 

 
Parimi 1 

 
Qeniet njerëzore janë në qendër të interesimit për zhvillim të qëndrueshëm. Ato kanë të 
drejtë për një jetë të shëndetshme dhe produktive në harmoni me natyrën. 
 

Parimi 2 
 
Në përputhje me Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe parimet e të drejtës 
ndërkombëtare, shtetet kanë të drejtën sovrane të shfrytëzojnë burimet e tyre në pajtim 
me politikat e tyre mjedisore dhe zhvillimore, si dhe përgjegjësinë për të siguruar që 
aktivitetet nën juridiksionin ose kontrollin e tyre nuk shkaktojnë dëme ndaj mjedisit të 
shteteve të tjera ose të rajoneve përtej kufijve të juridiksionit kombëtar. 

 
Parimi 3 

 
E drejta për zhvillim duhet të realizohet në atë mënyrë që t’i përmbushë nevojat zhvillimore 
dhe mjedisore të gjeneratave të tanishme dhe të ardhshme në mënyrë të barabartë. 
 

Parimi 4 
 
Për të arritur zhvillim të qëndrueshëm, mbrojtja e mjedisit duhet të jetë pjesë e pandarë 
e procesit të zhvillimit dhe nuk mund të konsiderohet e izoluar prej tij. 
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Parimi 5 
 
Të gjitha shtetet dhe të gjithë popujt do të bashkëpunojnë në zhdukjen e varfërisë si një 
kërkesë e domosdoshme për zhvillim të qëndrueshëm, në mënyrë që të ulet pabarazia 
në standardin e jetesës si dhe të përmbushen sa më mirë nevojat e shumicës së njerëzve 
të botës. 

 
Parimi 6 

 
Situatave dhe nevojave të veçanta të vendeve në zhvillim, veçanërisht vendeve më pak 
të zhvilluara si dhe atyre vendeve me ndjeshmëri më të madhe ekologjike do t’u jepet 
përparësi e veçantë. Veprimet ndërkombëtare në fushën e mjedisit dhe të zhvillimit 
duhet po ashtu t’i adresojnë interesat dhe nevojat e të gjitha vendeve. 

 
Parimi 7 

 
Shtetet duhet të bashkëpunojnë në frymën e partneritetit global për të ruajtur, mbrojtur 
dhe rivendosur shëndetin dhe integritetin e ekosistemit të Tokës. Në aspektin e 
ndikimeve të ndryshme në shkatërrimin e mjedisit global, shtetet kanë përgjegjësi të 
përbashkëta, por të ndryshme. Vendet e zhvilluara e pranojnë përgjegjësinë që ata e 
bartin në përpjekjet ndërkombëtare për zhvillim të qëndrueshëm duke pasur parasysh 
trysnitë që shoqëritë e tyre ushtrojnë mbi mjedisin global dhe teknologjitë e burimet 
financiare që ato zotërojnë. 
 

Parimi 8 
 
Për të arritur zhvillim të qëndrueshëm dhe një cilësi më të lartë të jetës për të gjithë 
njerëzit, shtetet duhet të ulin dhe të eliminojnë mënyrat e paqëndrueshme të prodhimit 
dhe konsumit dhe të promovojnë politika të duhura demografike. 
 

Parimi 9 
 
Shtetet duhet të bashkëpunojnë për të forcuar ndërtimin e kapaciteteve për zhvillim të 
qëndrueshëm duke përmirësuar të kuptuarit shkencor përmes shkëmbimit të njohurive 
shkencore e teknologjike dhe duke rritur zhvillimin, përshtatjen, përhapjen dhe bartjen 
e teknologjive, përfshirë teknologjitë e reja dhe inovative. 
 

Parimi 10 
 
Çështjet e mjedisit trajtohen në mënyrën më të mirë me pjesëmarrjen e të gjithë 
qytetarëve të interesuar në nivelin e përshtatshëm. Në nivel kombëtar, secili individ 
duhet të ketë qasjen e duhur për informata në lidhje me mjedisin të cilat ofrohen nga 
ana e autoriteteve publike, përfshirë informacionet mbi materialet e rrezikshme dhe 
aktivitetet mjedisore në komunitetin e tyre, dhe mundësinë për të marrë pjesë në 
proceset vendimmarrëse. shtetet duhet të lehtësojnë dhe inkurajojnë ndërgjegjësimin 
dhe pjesëmarrjen e publikut, duke vënë informacionin gjerësisht në dispozicion të tyre. 
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Duhet të ofrohet qasje efektive në procedurat gjyqësore dhe administrative, përfshirë 
rikthimin në gjendjen e mëparshme dhe kompensimin. 

 
Parimi 11 

 
Shtetet duhet të miratojnë legjislacion të dobishëm për mjedisin. Standardet e mjedisit, 
përparësitë dhe objektivat e menaxhmentit duhet të pasqyrojnë kontekstin mjedisor dhe 
zhvillimor ndaj të cilit ato zbatohen. Standardet e zbatuara nga disa vende mund të jenë 
të papërshtatshme dhe të një kostoje të pajustifikuar ekonomike dhe sociale për vendet 
e tjera, në veçanti për vendet në zhvillim.  

 
Parimi 12 

 
Shtetet duhet të bashkëpunojnë për të promovuar një sistem ekonomik mbështetës dhe 
të hapur ndërkombëtar, që do të shpie drejt rritjes ekonomike dhe zhvillimit të 
qëndrueshëm në të gjitha vendet, për t’i trajtuar më mirë problemet që shkaktojnë 
degradimin e mjedisit. Ndërmarrja e masave tregtare për qëllime mjedisore nuk duhet 
të përbëjë mjet të diskriminimit arbitrar dhe të pajustifikueshëm ose kufizim të 
maskuar në tregtinë ndërkombëtare. Veprimet e njëanshme për t’u marrë me sfidat e 
mjedisit jashtë juridiksionit të vendit importues duhet të shmangen. Masat mjedisore 
tejkufitare ose trajtimi i problemeve globale mjedisore duhet, për aq sa është e mundur, 
të mbështeten në konsensus ndërkombëtar. 

 
Parimi 13 

 
Shtetet duhet të zhvillojnë legjislacionin kombëtar lidhur me përgjegjësinë dhe 
kompensimin e viktimave të ndotjes dhe të dëmeve të tjera mjedisore. shtetet duhet të 
bashkëpunojnë në një mënyrë më të shpejtë dhe më të vendosur për të zhvilluar më tej 
të drejtën ndërkombëtare në lidhje me përgjegjësinë dhe kompensimin për efektet 
negative të dëmit mjedisor të shkaktuar nga veprimtaritë brenda juridiksionit të tyre ose 
kontrollit në zonat jashtë juridiksionit të tyre. 

 
Parimi 14 

 
Shtetet duhet të bashkëpunojnë në mënyrë efektive për të dekurajuar ose parandaluar 
zhvendosjen ose transferimin në një shtet tjetër të çdo veprimtarie ose substance që 
shkakton degradimin e rëndë të mjedisit ose të cilat konsiderohen se janë të dëmshme 
për shëndetin e njeriut. 

 
Parimi 15 

 
Me qëllim për të mbrojtur mjedisin, qasja parandaluese do të aplikohet gjerësisht nga 
shtetet sipas mundësive të tyre. Aty ku ka kërcënime nga dëmtime serioze dhe të 
pakthyeshme, mungesa e sigurisë së plotë shkencore nuk do të mund të përdoret si 
arsye për shtyrjen e masave që kanë si pasojë shpenzime përmes së cilave do të 
parandalohej degradimi i mjedisit. 
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Parimi 16 
 
Autoritetet kombëtare duhet të përpiqen të promovojnë përvetësimin e kostove 
mjedisore dhe përdorimin e instrumenteve ekonomike, duke marrë parasysh qasjen që 
ndotësi, në parim, duhet të bartë kostot e ndotjes, për shkak të interesit të 
gjithmbarshëm dhe pa devijuar në qasjen normale të investimeve dhe tregtinë 
ndërkombëtare. 
 

Parimi 17 
 
Vlerësimi i ndikimit në mjedis, si një instrument kombëtar, duhet të ndërmerret në 
lidhje me aktivitetet e propozuara të cilat kanë të ngjarë të kenë ndikim domethënës të 
pafavorshëm në mjedis dhe i nënshtrohen vendimit të autoritetit kompetent kombëtar. 
 

Parimi 18 
 
Shtetet do të njoftojnë menjëherë shtetet e tjera për çdo lloj fatkeqësie natyrore apo 
emergjencash tjera të cilat kanë të ngjarë të prodhojnë efekte të dëmshme për mjedisin 
e këtyre shteteve. Bashkësia ndërkombëtare do të bëjë çdo përpjekje për të ndihmuar 
shtetet e goditura. 
 

Parimi 19 
 
Shtetet duhet t’i njoftojnë paraprakisht dhe në kohë dhe t’u ofrojnë informacion të 
rëndësishëm shteteve potencialisht të prekura nga aktivitetet që mund të kenë efekte 
negative tejkufitare në mjedis dhe duhet të konsultohen me ato shtete në një fazë të 
hershme dhe në mirëbesim. 
 

Parimi 20 
 
Gratë kanë një rol të rëndësishëm në menaxhimin e mjedisit dhe të zhvillimit. Prandaj 
pjesëmarrja e tyre e plotë është thelbësore për të arritur zhvillim të qëndrueshëm. 
 

Parimi 21 
 
Kreativiteti, idealet dhe guximi i të rinjve të botës duhet të mobilizohet për të krijuar 
një partneritet global me qëllim të arritjes së zhvillimit të qëndrueshëm dhe për të 
siguruar një të ardhme më të mirë për të gjithë. 
 

Parimi 22 
 
Popujt vendës (indigjen) dhe komunitetet e tyre si dhe komunitetet e tjera lokale kanë 
një rol të rëndësishëm në menaxhimin e mjedisit dhe të zhvillimit për shkak të 
njohurive të tyre dhe praktikave tradicionale. shtetet duhet të njohin dhe mbështesin në 
mënyrë të duhur identitetin, kulturën dhe interesat e tyre dhe të mundësojnë 
pjesëmarrjen e tyre efektive në arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm. 
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Parimi 23 
 
Mjedisi dhe burimet natyrore të popujve nën shtypje, sundim dhe pushtim do të 
mbrohen. 
 

Parimi 24 
 
Lufta vetvetiu është shkatërruese për zhvillimin e qëndrueshëm. shtetet duhet, pra, ta 
respektojnë të drejtën ndërkombëtare për të siguruar mbrojtjen e mjedisit në kohët e 
konfliktit të armatosur dhe, sipas nevojës, të bashkëpunojnë në zhvillimin e saj të 
mëtejshëm. 
 

Parimi 25 
 
Paqja, zhvillimi dhe mbrojtja e mjedisit janë të ndërvarura dhe të pandashme. 
 

Parimi 26 
 
Shtetet duhet të zgjidhin të gjitha mosmarrëveshjet e tyre për mjedisin në mënyrë 
paqësore dhe me mjete të përshtatshme në përputhje me Kartën e Kombeve të 
Bashkuara. 
 

Parimi 27 
 
Shtetet dhe popujt duhet të bashkëpunojnë në mirëbesim dhe në frymën e partneritetit 
në realizimin e parimeve të mishëruara në këtë Deklaratë dhe duke shtyrë përpara 
zhvillimin e mëtejshëm të së drejtës ndërkombëtare në fushën e zhvillimit të 
qëndrueshëm. 
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3. Konventa për të Drejtën e Publikut për Informacion, Pjesëmarrje në Vendim-
marrje dhe të Drejtën për t’iu drejtuar Gjykatës për Çështje që Lidhen me Mjedisin  

 
KONVENTA PËR TË DREJTËN E PUBLIKUT PËR INFORMACION, 
PJESËMARRJE NË VENDIMMARRJE DHE TË DREJTËN PËR T’IU 
DREJTUAR GJYKATËS, PËR ÇËSHTJE QË LIDHEN ME MJEDISIN 

 
Århus, Danimarkë 
25 qershor 1998 
 
Palët në këtë Konventë, 
 
Duke pasur parasysh parimin 1 të Deklaratës së Stokholmit për Mjedisin e Njeriut, 
 
Duke pasur parasysh parimin 10 të Deklaratës së Rios për Mjedisin dhe Zhvillimin, 
 
Duke pasur parasysh më tej Rezolutat e Asamblesë së Përgjithshme 37/7 të 28 tetor 
1982 në lidhje me Kartën Botërore për Natyrën dhe 45/94 të 14 dhjetor 1990, mbi 
nevojën e sigurimit të një mjedisi të shëndetshëm për mirëqenien e individëve, 
 
Duke pasur parasysh Kartën Evropiane mbi Mjedisin dhe Shëndetin, të miratuar në 
Konferencën e Parë Evropiane për Mjedisin dhe Shëndetin, të Organizatës Botërore të 
Shëndetësisë në Frankfurt, Gjermani, më 8 dhjetor 1989, 
 
Duke pohuar nevojën për të mbrojtur, ruajtur dhe përmirësuar gjendjen e mjedisit dhe 
për të siguruar zhvillim të qëndrueshëm dhe në harmoni me mjedisin, 
 
Duke pranuar që mbrojtja e duhur e mjedisit është thelbësore për mirëqenien e njerëzve 
dhe ushtrimin e të drejtave bazë njerëzore, duke përfshirë vetë të drejtën për të jetuar, 
 
Duke pranuar që çdo person ka të drejtë të jetojë në një mjedis të përshtatshëm për 
shëndetin dhe mirëqenien e tij dhe detyrën si individ dhe në shoqëri, që të mbrojë dhe 
përmirësojë mjedisin për të mirën e brezave të sotëm dhe të ardhshëm, 
 
Duke marrë parasysh se, në mënyrë që të jetë e mundur që qytetarët të mbrojnë këtë të 
drejtë dhe të respektojnë këtë detyrë, ata duhet të informohen për mjedisin, të lejohen të 
marrin pjesë në marrjen e vendimeve për mjedisin, të kenë të drejtë për t’iu drejtuar 
gjykatës dhe duke pranuar se në lidhje me sa më sipër, qytetarëve mund t’u nevojitet 
ndihmë për të ushtruar të drejtat e tyre, 
 
Duke pranuar që, në fushën e mjedisit, përmirësimi i të drejtës për informacion dhe 
pjesëmarrjes publike në vendim marrje nxit rritjen e cilësisë dhe zbatimin e vendimeve, 
kontribuon në ndërgjegjësimin e publikut për problemet e mjedisit, i jep publikut 
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mundësitë për të shprehur shqetësimet e tij dhe i detyron autoritetet publike për t’i 
marrë ato në konsideratë, 
 
Duke synuar thellimin e përgjegjësisë dhe transparencës në procesin e vendim marrjes 
dhe fuqizimin e mbështetjes publike për vendimet për mjedisin, 
 
Duke pranuar dëshirën për transparencë në të gjitha sektorët e qeverisë duke ftuar edhe 
organet ligjvënëse, në zbatimin e parimeve të kësaj Konvente në procedurat e tyre, 
 
Duke pranuar gjithashtu që publiku ka nevojë të jetë i ndërgjegjshëm për procedurat e 
pjesëmarrjes në marrjen e vendimeve për mjedisin, të ushtrojë lirisht të drejtën e 
pjesëmarrjes dhe të dijë si t’i përdorë ato, 
 
Duke pranuar më tej rolet e rëndësishme që mund të luajnë përkatësisht qytetarët, 
organizatat joqeveritare dhe sektori privat për mbrojtjen e mjedisit, 
 
Duke dëshiruar që të promovohet edukimi mjedisor për të thelluar kuptimin e mjedisit 
e zhvillimit të qëndrueshëm dhe për të inkurajuar rritjen e ndërgjegjësimit të publikut, 
pjesëmarrjen e tij në vendimet që ndikojnë mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm, 
 
Duke parë në këtë kontekst, rëndësinë e përdorimit të medias, formave elektronike ose 
formave të tjera të komunikimit, si edhe formave të ardhshme të komunikimit, 
 
Duke pranuar rëndësinë e integrimit të plotë të konsideratave mjedisore në vendim 
marrjen e qeverisë dhe nevojën që kanë për pasojë autoritetet publike, për të poseduar 
informacion të saktë, të gjithanshëm dhe bashkëkohor për mjedisin, 
 
Duke pranuar që autoritetet publike e posedojnë informacionin mjedisor në interes të 
publikut, 
 
Duke dashur që institucionet e edukimit të inkurajojnë kuptimin e mëtejshëm të 
mjedisit dhe zhvillimit, veçanërisht nga fëmijët, për shembull duke siguruar programe 
të veçanta dhe trajnime për tema të tilla dhe duke inkurajuar ndërgjegjësimin publik 
dhe pjesëmarrjen në vendime që ndikojnë mjedisin dhe zhvillimin, 
 
Të shqetësuar që mekanizmat juridikë efektive të jenë të hapur për publikun, duke 
përfshirë edhe organizatat, në mënyrë që interesat e tyre legjitime të mbrohen dhe ligji 
të zbatohet, 
 
Duke parë rëndësinë e dhënies së informacionit të duhur mbi produktet për 
konsumatorët, me qëllim që ata të aftësohen për të kryer zgjedhje të informuara 
mjedisore, 
 
Duke pranuar shqetësimin e publikut për çlirimin e qëllimshëm të organizmave të 
modifikuara gjenetikisht në mjedis dhe nevojën për rritjen e transparencës dhe 
pjesëmarrje më të madhe të publikut në vendim marrjen në këtë fushë, 
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Të bindur që zbatimi i kësaj Konvente do të kontribuojë në forcimin e demokracisë në 
rajonin e Komisionit Ekonomik për Evropën të Kombeve të Bashkuara për Evropën 
(UN/ECE), 
 
Të vetëdijshëm për rolin e luajtur në këtë kuadër, nga ECE dhe duke sjellë në mend, 
midis të tjerash, Udhëzimet e Komisionit Ekonomik për Evropën, për të Drejtën për 
Informacion Mjedisor dhe Pjesëmarrjen Publike në marrjen e Vendimeve Mjedisore, 
miratuar nga Deklarata e Ministrave, e adoptuar në Konferencën e Tretë Ministrore 
“Mjedisi për Evropën”, në Sofje, Bullgari, më 25 tetor 1995, 
 
Duke pasur parasysh klauzolat përkatëse të Konventës për Vlerësimin e Ndikimit në 
Mjedis, në një Kontekst Ndërkufitar, të nënshkruar në Espoo, Finlandë në 25 shkurt 
1991, dhe të Konventës për Efektet Ndërkufitare të Aksidenteve Industriale dhe asaj 
për Mbrojtjen dhe Përdorimin e Ujërave Ndërkufitare dhe Liqenet Ndërkombëtare të 
nënshkruara së bashku në Helsinki, më 17 mars 1992, si edhe konventa të tjera 
rajonale, 
 
Të vetëdijshëm që miratimi i kësaj Konvente do të ketë kontribuar në fuqizimin e 
mëtejshëm të procesit “Mjedisi për Evropën” dhe në rezultatet e Konferencës së Katërt 
të Ministrave në Århus, Danimarkë, në Qershor 1998, 
 
Janë pajtuar për si vijon: 
 

Neni 1 
Objektivi 

 
Me qëllim që të kontribuojmë në mbrojtjen e të drejtës së çdo individi të brezave të 
sotëm e të ardhshëm, për të jetuar në një mjedis të përshtatshëm për shëndetin dhe 
mirëqenien e tij, çdo Palë do të garantojë të drejtën e publikut, për të pasur informacion 
për mjedisin, për të marrë pjesë në marrjen e vendimeve mjedisore dhe për t’iu drejtuar 
gjykatës, në lidhje me çështje të mjedisit, në përputhje me klauzolat e kësaj Konvente. 
 

Neni 2 
Përkufizime 

 
Për qëllimet e kësaj Konvente, 
1. “Palë” nënkupton, me përjashtim të rasteve kur thuhet ndryshe në tekst, një Palë 

Kontraktuese të kësaj Konvente; 
2. “Autoritet publik” nënkupton: 

(a) Qeverinë në nivel kombëtar, rajonal, dhe nivel tjetër; 
(b) Personat fizikë ose juridikë që kryejnë funksione publike administrative, sipas 

ligjit kombëtar, duke përfshirë dhe detyra, aktivitete ose shërbime të veçanta 
në lidhje me mjedisin; 

(c) Çdo person tjetër fizik ose juridik, që ka përgjegjësi ose funksione publike, 
ose që ofron shërbime publike, në lidhje me mjedisin, nën kontrollin e një 
organi ose personi, i cili përfshihet në nënparagrafët (a) ose (b); 
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(d) Institucionet e çdo organizate rajonale të integrimit ekonomik, referuar në 
nenin 17, e cila është palë në këtë Konventë. 
Ky përkufizim nuk përfshin organet ose institucionet, që veprojnë në 
kapacitet gjykues ose legjislativ. 

3. “Informacion Mjedisor” nënkupton çdo informacion me shkrim, vizual, gojor, 
elektronik ose çdo lloj forme tjetër materiali mbi: 
(a) Gjendjen e elementeve të mjedisit, të tilla si, ajri e atmosfera, uji, toka, 

pejzazhi e shumëllojshmëria biologjike dhe komponentët e tij, duke përfshirë 
organizmat e modifikuar gjenetike dhe ndërveprimin midis këtyre 
elementeve; 

(b) Faktorë, të tillë si substancat, energjia, zhurmat e rrezatimi, dhe aktivitetet ose 
masat, përfshirë masat administrative, marrëveshjet mjedisore, politikat, 
legjislacionin, planet dhe programet, të cilat ndikojnë ose mund të ndikojnë 
elementet e mjedisit, brenda fushës së nënparagrafit (a) më lart, kostot-
përfitimet dhe analizat e tjera ekonomike, si edhe supozimet e përdorura në 
vendim marrjen mjedisore; 

(c) Gjendjen e shëndetit të njeriut dhe sigurisë së tij, kushtet e jetës njerëzore, 
vendet kulturore dhe strukturat e ndërtuara nga njeriu, në shkallën në të cilën 
ato ndikohen ose mund të ndikohen nga gjendja e elementëve të mjedisit, ose 
përmes këtyre elementëve, nga faktorët, aktivitetet, ose masat të referuara në 
nënparagrafin (b), më sipër. 

4. “Publiku” nënkupton një ose shumë persona fizikë ose juridikë, në përputhje me 
legjislacionin e praktikat kombëtare, shoqatat, organizatat dhe grupimet e tyre. 

5. “Publiku i interesuar” nënkupton publikun e ndikuar ose që mund të ndikohet, apo 
që është i interesuar për vendim marrjen mjedisore; për qëllimet e këtij 
përkufizimi, shoqatat joqeveritare që promovojnë më tej mbrojtjen e mjedisit dhe 
plotësojnë kërkesat e vëna në ligjet kombëtare, do të konsiderohen të interesuara. 

 
Neni 3 

Klauzola të përgjithshme 
 
1. Çdo Palë do të marrë masat e nevojshme legjislative, rregullatore dhe masa të 

tjera, duke përfshirë masat për të arritur një përputhje midis klauzolave që 
zbatojnë kushtet e të drejtës së informimit, pjesëmarrjes dhe të drejtës për t’iu 
drejtuar gjykatës në këtë Konventë, si dhe masat e duhura të zbatimit rigoroz për 
të krijuar dhe ruajtur një kuadër të qartë, transparent dhe të qëndrueshëm për 
zbatimin e klauzolave të kësaj Konvente. 

2. Çdo Palë do të përpiqet të sigurojë që zyrtarët dhe autoritetet ndihmojnë dhe 
udhëheqin publikun, kur kërkojnë të informohen për mjedisin, kur kërkojnë 
lehtësimin e pjesëmarrjes në marrjen e vendimeve mjedisore dhe kur kërkojnë t’i 
drejtohen gjykatës për çështjet e mjedisit. 

3. Çdo Palë do të promovojë edukimin mjedisor dhe rritjen e ndërgjegjësimit 
mjedisor të publikut, veçanërisht për mënyrën e marrjes së informacionit për 
mjedisin, të marrjes pjesë në vendim marrjen dhe të ushtrimit të së drejtës për t’ju 
drejtuar gjykatës. 
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4. Çdo Palë do të parashikojë masa për njohjen e duhur dhe mbështetjen e shoqatave, 
organizatave, ose grupeve që promovojnë mbrojtjen e mjedisit dhe do të sigurojë 
që sistemi i vet ligjor kombëtar, të jetë në përputhje me këtë detyrim. 

5. Klauzolat e kësaj Konvente nuk do të ndikojnë të drejtën e një Palë për të ruajtur 
ose prezantuar masat që parashikojnë të drejta më të zgjeruara për informacion, 
hapësirë më të gjërë për pjesëmarrjen publike në marrjen e vendimeve mjedisore 
dhe më tepër të drejta për t’ju drejtuar gjykatës, se sa ato që kërkohen në këtë 
Konventë. 

6. Kjo Konventë nuk do të kërkojë pakësimin/ dobësimin e të drejtave ekzistuese të 
publikut për të pasur informacion për mjedisin, për të marrë pjesë vendim marrje 
dhe për t’ju drejtuar gjykatës për çështjet e mjedisit. 

7. Çdo Palë do të promovojë zbatimin e parimeve të kësaj Konvente në proceset 
ndërkombëtare të vendim marrjes për mjedisin dhe brenda kuadrit të organizatave 
ndërkombëtare në çështjet që lidhjen me mjedisin. 

8. Çdo Palë do të sigurojë që personat të cilët ushtrojnë të drejtat e tyre në përputhje 
me klauzolat e kësaj Konvente nuk do të gjykohen, persekutohen, ose ngacmohen 
në çfarë do mënyre për përfshirjen e tyre. Kjo klauzolë nuk do të ndikojë 
autoritetin e gjykatave kombëtare në dhënien e kostove të arsyeshme gjatë 
procedurave gjyqësore. 

9. Brenda sferës së klauzolave përkatëse të kësaj Konvente, publiku do të ketë të 
drejtën për të pasur informacion, do të ketë mundësinë për të marrë pjesë në 
vendim marrje dhe do të ketë të drejtën për t’ju drejtuar gjykatës për çështjet e 
mjedisit, pa u diskriminuar, për sa i përket nënshtetësisë, kombësisë, vendbanimit 
dhe në rastin e një personi juridik, pa u diskriminuar për shkak të vendit të tij të 
regjistrimit ose të qendrës efektive të aktiviteteve të tij. 

 
Neni 4 

E Drejta për të pasur informacion mjedisor 
 
1. Çdo Palë do të sigurojë që, në përputhje me paragrafët e mëposhtëm të këtij Neni, 

autoritetet publike, në përgjigje të kërkesës për informacion mjedisor, ta bëjnë 
informacionin të disponueshëm, brenda kuadrit të ligjit kombëtar, përfshirë kopje 
të dokumentit aktual që përmban këtë informacion, në rastet kur kërkohet dhe 
sipas nënparagrafit (b) më poshtë: 
(a) Pa qenë nevoja për të deklaruar interesin për këtë informacion 
(b) Në formën e kërkuar në qoftë se: 

(i) Nuk është e arsyeshme për autoritetet publike që ta bëjnë atë të 
disponueshëm në një formë tjetër, dhe në këtë rast ato do të japin 
arsyet përse e kanë bërë të disponueshëm në atë formë; ose 

(ii) Informacioni nuk është ndërkohë i disponueshëm për publikun në një 
formë tjetër; 

2. Informacioni mjedisor, referuar në paragrafin 1 më lart, do të bëhet i 
disponueshëm sa më shpejt që të jetë i mundur, por jo më vonë se një muaj pas 
paraqitjes së kërkesës, nëse vëllimi dhe kompleksiteti i informacionit e justifikon 
zgjatjen e kësaj periudhe deri në dy muaj mbas kërkesës. Kërkuesi i informacionit 
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do të informohet për çdo shtyrje të afatit kohor dhe për arsyet që justifikojnë këtë 
shtyrje. 

3. Një kërkesë për informacion mjedisor mund të refuzohet në qoftë se: 
(a) Autoriteti publik, të cilit i adresohet kërkesa, nuk e ka informacionin mjedisor 

të kërkuar; 
(b) Kërkesa është paraqitur në mënyrë tepër të paarsyeshme ose është formuluar 

në një mënyrë shumë të përgjithshme; 
(c) Kërkesa ka të bëjë me një material që është në përfundim ose ka të bëjë me 

komunikimin e brendshëm të autoriteteve publike, në rast se një përjashtim i 
tillë parashikohet në ligjin ose në praktikat e përditshme kombëtare, duke 
marrë parasysh që dhënia e informacionit i shërben interesit publik. 

4. Një kërkesë për informacion mjedisor mund të refuzohet në qoftë se dhënia e tij 
mund të ndikojë negativisht: 
(a) Konfidencialitetin e procedurave të autoriteteve publike, kur një 

konfidencialitet i tillë parashikohet nga ligji kombëtar; 
(b) Marrëdhëniet ndërkombëtare, mbrojtjen kombëtare ose sigurimin publik; 
(c) Mënyrën e gjykimit, aftësinë e një personi për të pasur një gjyq të ndershëm 

ose aftësinë e një autoriteti publik për të kryer një hetim të një natyre 
disiplinore ose kriminale; 

(d) Konfidencialitetin e informacionit tregtar dhe industrial, në rast se një 
konfidencialitet i tillë mbrohet me ligj, me qëllim që të mbrohet një interes 
legjitim ekonomik. Brenda këtij kuadri, do të jepet informacioni për 
shkarkimet, i cili lidhet me mbrojtjen e mjedisit;  

(e) Të drejtat për pronën intelektuale; 
(f) Konfidencialitetin e të dhënave personale dhe/ose dosjeve që kanë lidhje me 

një person fizik, kur ky person nuk ka dhënë pëlqimin e tij për dhënien e 
informacionit për publikun, kur një konfidencialitet i tillë parashikohet në 
ligjin kombëtar; 

(g) Interesat e një pale të tretë e cila e ka dhënë informacionin e kërkuar, por pa 
qenë e aftë ose pa qenë e detyruar nga ana ligjore për ta bërë këtë, dhe ku ajo 
Palë nuk ka dhënë pëlqimin e saj për dhënien e këtij materiali; ose 

(h) Mjedisin, me të cilën lidhet informacioni, siç është folenizimi i specieve të 
rralla. 
Arsyet e sipërpërmendura për refuzim do të interpretohen në një mënyrë të 
kufizuar, duke pasur parasysh që dhënia e informacionit t’i shërbejë interesit 
të publikut dhe duke pasur parasysh gjithashtu, nëse informacioni lidhet me 
shkarkimet në mjedis. 

5. Kur autoriteti publik nuk e ka informacionin e kërkuar mjedisor, ai duhet, sa më 
shpejt që të jetë e mundur, të informojë kërkuesin për autoritetin publik, tek i cili 
ai beson se është e mundur të kërkohet informacioni që dëshiron, ose ta transferojë 
kërkesën e tij të ky autoritet dhe të informojë për këtë kërkuesin. 

6. Çdo Palë do të sigurojë që, nëse informacioni i përjashtuar për dhënie, në 
paragrafët 3 (c) dhe 4 më sipër, mund të ndahet pa dëmtuar konfidencialitetin e 
informacionit të përjashtuar për t’u dhënë, autoritetet publike ta bëjnë të 
disponueshëm informacionin e mbetur mjedisor, i cili kërkohet. 
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7. Një refuzim i një kërkese do të jepet me shkrim, nëse kërkesa ishte me shkrim ose 
në se kërkuesi e dëshiron të tillë. Refuzimi do të pohojë arsyet për refuzimin dhe 
do të japë informacion për procedurat të rishqyrtimit, parashikuar në përputhje me 
nenin 9. Refuzimi duhet të bëhet sa më shpejt që të jetë e mundur, dhe jo më vonë 
se brenda një muaji, nëse kompleksiteti i informacionit nuk justifikon një 
kohëzgjatje deri në dy muaj pas kërkesës. Kërkuesi duhet të informohet për çdo 
kohëzgjatje dhe për arsyet që e justifikojnë atë. 

8. Çdo Palë mund të lejojë autoritetet e saj publike të vendosin pagesat për dhënien e 
informacionit, por këto pagesa nuk duhet të tejkalojnë një shumë të arsyeshme. 
Autoritetet publike, të cilat synojnë të vendosin pagesa të tilla për informacionin 
që e servojnë, duhet t’u vënë në dispozicion, kërkuesve të informacionit, një listë 
të këtyre pagesave, të cilat mund të mblidhen, duke treguar rrethanat në të cilat ato 
mund të mblidhen ose jo (hiqet dorë), si edhe rastet kur dhënia e informacionit 
kushtëzohet prej pagimit paraprak të një pagese të tillë. 

 
Neni 5 

Mbledhja dhe shpërndarja e informacionit mjedisor  
 
1. Çdo palë duhet të sigurojë: 

(a) Që autoritetet publike të zotërojnë dhe të rinovojnë informacionin mjedisor, i 
cili lidhet me funksionet e tyre; 

(b) Krijimin e sistemeve detyruese për të siguruar një rrjedhje të përshtatshme të 
informacionit për mjedisin, për tek autoritetet publike, në lidhje me aktivitete 
të propozuara dhe atyre ekzistuese, të cilat mund të ndikojnë dukshëm 
mjedisin; 

(c) Në rast të ndonjë kërcënimi të rëndësishëm të shëndetit të njeriut ose mjedisit, 
shkaktuar nga aktivitetet e njerëzve apo shkaqe natyrore, i gjithë informacioni 
i cili mund të ndihmojë publikun të marrë masa për të parandaluar ose zbutur 
dëmin që rrjedh nga ky kërcënim, dhe i cili zotërohet nga një autoritet publik 
t’u shpërndahet menjëherë dhe pa vonesë anëtarëve të publikut të cilët mund 
të jenë ndikuar. 

2. Çdo Palë do të sigurojë që, brenda kuadrit të legjislacionit dhe praktikave 
kombëtare, mënyra në të cilën autoritetet publike e bëjnë informacionin mjedisor 
të disponueshëm për publikun, të jetë transparente dhe e drejta për ta pasur atë të 
ushtrohet efektivisht, midis të tjerave, 
(a) Duke i dhënë informacion të mjaftueshëm publikut, për llojin dhe sferën e 

informacionit mjedisor, të zotëruar nga autoritetet përkatëse publike, kushtet 
bazë në të cilat një informacion i tillë bëhet i disponueshëm, dhe për procesin 
me anë të të cilit, ky informacion mund të sigurohet; 

(b) Duke krijuar apo ruajtur praktika të tilla si: 
(i) Disponimi i listave, regjistrave ose dosje informative për publikun; 
(ii) Kërkesa që zyrtaret të mbështesin publikun, ne kërkim të së drejtës për 

informacion sipas kësaj konvente; dhe 
(iii) Identifikimi i pikave të kontaktit; 

(c) Duke dhënë pa pagesë informacionin që përmbajnë listat, regjistrat ose dosjet 
sipas nënparagrafët (b-i) më lart. 
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3. Çdo Palë duhet të sigurojë që informacioni mjedisor, të bëhet në mënyrë 
progresive i disponueshëm në databazë elektronike, në të cilat hyhet lehtësisht nga 
publiku, nëpërmjet rrjeteve publike të komunikimit. Informacioni në këtë formë 
duhet të përfshijë: 
(a) Raportet mbi gjendjen e mjedisit, referuar në paragrafin 4 më poshtë; 
(b) Tekstet e legjislacionit mbi mjedisin ose të lidhura me të; 
(c) Kur shihet e përshtatshme, politikat, planet dhe programet për ose të lidhura 

me mjedisin, dhe marrëveshjet mjedisore dhe 
(d) Informacion tjetër, në shkallën që disponimi i një informacioni të tillë në këtë 

formë, do të lehtësojë aplikimin e ligjit kombëtar, në zbatim të kësaj 
Konvente, duke parashikuar që, një informacion i tillë është ndërkohë i 
disponueshëm në formë elektronike. 

4. Çdo Palë duhet, që në intervale të rregullta pa kaluar tre ose katër vjet, të publikojë 
dhe shpërndajë një raport kombëtar mbi gjendjen e mjedisit, duke përfshirë 
informacionin mbi cilësinë e mjedisit dhe informacione për presionet mbi 
mjedisin. 

5. Çdo Palë duhet të marrë masa, brenda kuadrit të legjislacionit të saj, me synim 
shpërndarjen, midis të tjerash, të: 
(a) Dokumenteve të legjislacionit dhe politikës, si dhe dokumenteve mbi 

strategjitë, politikat, programet dhe planet e veprimit, të cilat janë të lidhura 
me mjedisin, dhe raporteve mbi zbatimin e tyre, të përgatitura në nivele të 
ndryshme të administratës publike; 

(b) Traktateve, konventave dhe marrëveshjeve ndërkombëtare mbi çështjet e 
mjedisit; dhe 

(c) Dokumenteve të tjera të rëndësishme ndërkombëtare mbi çështjet e mjedisit, 
kur shihet e përshtatshme. 

6. Çdo Palë do të inkurajojë zhvilluesit, aktiviteti i të cilëve ka një ndikim të 
dukshëm mbi mjedis, të informojnë publikun rregullisht mbi ndikimet mjedisore të 
aktiviteteve dhe prodhimeve të tyre, atje ku shihet e përshtatshme dhe brenda 
kuadrit të skemave vullnetare të etiketimit ose revizionimit mjedisor, apo mjeteve 
të tjera. 

7. Çdo Palë do të: 
(a) publikojë fakte dhe analizat e tyre, të cilat i konsideron të vlefshme dhe të 

rëndësishme në formulimin e propozimeve të politikave mjedisore kryesore; 
(b) publikojë, ose t’i bëjë të disponueshme për publikun materiale shpjeguese për 

marrëdhëniet me publikun, në çështjet që lidhen me veprimtarinë e kësaj 
Konvente; dhe 

(c) ofrojë, në një formë të përshtatshme, informacionin për kryerjen e 
funksioneve publike ose sigurimin e shërbimeve publike, që lidhen me 
mjedisin, nga qeveria në të gjitha nivelet. 

8. Çdo Palë do të zhvillojë mekanizmat me synimin për të siguruar që produkte të 
mjaftueshme informative të bëhet i disponueshëm për publikun në mënyrë që t’i 
aftësojë konsumatorët që të bëjnë zgjedhje të informuara mjedisore. 

9. Çdo Palë do të ndërmarrë hapa për të vendosur ne mënyrë progresive, duke pasur 
parasysh proceset ndërkombëtare, aty ku shihet si e përshtatshme, një sistem 
kombëtar të qëndrueshëm të inventarëve apo regjistrave për ndotjen në një 



Lista IV - Instrumentet ligjore ndërkombëtare për mjedisin dhe zhvillimin 

 439 

databazë të strukturuar, kompjuterizuar dhe të disponueshëm për publikun, të 
hartuar përmes raportimit të standardizuar. Një sistem i tillë mund të përfshijë 
inputet, çlirimet dhe transferimet e një sërë substancash dhe produktesh të 
specifikuara, përfshirë ujin, energjinë dhe përdorimin e burimeve, nga një sferë e 
specifikuar e aktiviteteve tek media mjedisore dhe tek trajtimi ne vend ose jo i 
vendeve të depozitimit. 

10. Asgjë në këtë nen nuk mund të paragjykojë të drejtën e Palëve për të refuzuar 
dhënien e një informacioni të caktuar mjedisor, në përputhje me nenin 4, 
paragrafët 3 dhe 4. 

 
Neni 6 

Pjesëmarrja e publikut në vendimet për aktivitete të veçanta 
 
1. Çdo Palë do të: 

(a) zbatojë klauzolat e këtij neni, në lidhje me vendimet për lejimin e aktiviteteve 
të propozuara, sipas listës në Aneksin I. 

(b) zbatojë klauzolat e këtij neni, në përputhje me ligjin e vet ndërkombëtar, edhe 
për vendimet mbi aktivitetet e propozuara jo të listuara në Aneksin I, të cilat 
mund të kenë ndikim të rëndësishëm mbi mjedisin. Për këtë qëllim, Palët do 
të vendosin nëse një aktivitet i propozuar do t’u nënshtrohet klauzolave të 
këtij neni. 

(c) mund të vendosë, rast pas rasti, në qoftë se parashikohet nga ligji kombëtar, 
për të mos zbatuar klauzolat e këtij neni për aktivitetet e propozuara, të cilat u 
shërbejnë qëllimeve të mbrojtjes kombëtare, në qoftë se kjo Palë mendon se 
një aplikim i këtij neni do të ketë ndikim negativ mbi këto qëllime. 

2. Publiku i interesuar do të informohet, me lajmërim publik ose individualisht, si të 
shihet e përshtatshme, në procedurën e hershme të marrjes së një vendimi për 
mjedisin, dhe në një mënyrë të përshtatshme, efektive dhe në kohë, midis të 
tjerash, për: 
(a) Aktivitetin e propozuar dhe aplikimin mbi të cilën do të merret një vendim; 
(b) Natyrën e vendimeve të mundshme ose draftin e vendimit; 
(c) Autoritetin publik, përgjegjës për marrjen e vendimit 
(d) Procedurën e parashikuar, mënyrën dhe kohën kur ky informacion mund të 

jepet, përfshirë: 
(i) Fillimin e procedurave; 
(ii) Mundësitë e publikut për të marrë pjesë; 
(iii) Kohën dhe vendin e çdo mbledhje publike, të parashikuar; 
(iv) Adresimin tek autoriteti publik, prej të cilit mund të merret 

informacioni përkatës dhe ku ky informacioni depozitohet për shqyrtim 
nga publiku; 

(v) Adresimin tek autoriteti publik ose çdo organ tjetër zyrtar, të cilit mund 
t’i drejtohen komente ose pyetje, si edhe informimi për kohën ose 
afatet kohore të paraqitjes së këtyre pyetjeve apo komenteve; dhe 

(vi) Informimin për informacionin e disponueshëm mjedisor, në lidhje me 
aktivitetin e propozuar. 
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(e) Faktin që aktiviteti i nënshtrohet një procedure kombëtare apo ndërkufitare të 
vlerësimit të ndikimit në mjedis. 

3. Procedurat e pjesëmarrjes së publikut do të përfshijnë afate të arsyeshme kohore, 
për faza të ndryshme, të cilat lejojnë kohë të mjaftueshme për të informuar 
publikun, në përputhje me paragrafin 2 me lart dhe për publikun për të përgatitur 
dhe për të marrë pjesë në mënyrë efektive, gjatë marrjes së vendimeve për 
mjedisin. 

4. Çdo Palë do të parashikojë pjesëmarrjen e hershme të publikut, kur të gjithë 
alternativat janë të hapura dhe publiku mund të marrë pjesë në mënyre efektive. 

5. Çdo Palë, duhet, atje ku është e përshtatshme, të inkurajojë zhvilluesit perspektive 
për të identifikuar publikun e interesuar, për të hyrë në diskutime dhe për të dhënë 
informacion, në lidhje me objektivat e aplikimit të tyre, përpara se ata të bëjnë 
kërkesë për leje. 

6. Çdo Palë do t’u kërkojë autoriteteve publike kompetente t’i japin publikut të 
interesuar leje për shqyrtim, kur ai e kërkon dhe kur kjo parashikohet në ligjin 
kombëtar, pa pagesë dhe menjëherë sapo ai të jetë i disponueshëm, të të gjithë 
informacionit, që lidhet me marrjen e vendimeve, referuar në këtë nen, i cili 
disponohet në kohën e procedurës së pjesëmarrjes së publikut, pa paragjykuar të 
drejtën e Palëve për të refuzuar dhënien e informacioneve të caktuara, në përputhje 
me nenin 4, paragrafi 3 dhe 4. Informacioni përkatës do të përfshijë, pa 
paragjykuar klauzolat e Nenit 4, të paktën: 
(a) Një përshkrim të vendit dhe karakteristikave fizike e teknike të aktivitetit të 

propozuar, përfshirë vlerësimin e mbetjeve dhe shkarkimeve që parashikohen; 
(b) Një përshkrim të efekteve të rëndësishme të një aktiviteti të propozuar në 

mjedis; 
(c) Një përshkrim të masave të parashikuara për të parandaluar dhe/ ose pakësuar 

efektet, përfshirë shkarkimet; 
(d) Një përmbledhje jo-teknike të pikave të mësipërme 
(e) Një përmbledhje të alternativave kryesore të studiuara nga zhvilluesi, dhe 
(f) Në përputhje me legjislacionin kombëtar, raportet dhe këshillat që i janë 

dhënë autoritetit publik në kohën kur publiku i interesuar do të informohet, 
sipas paragrafit 2 më lart. 

7. Procedurat për pjesëmarrjen e publikut do të lejojnë publikun të paraqesë, me 
shkrim ose, si të jetë më e përshtatshme, në një mbledhje publike ose shqyrtim të 
zhvilluesit, çdo koment, informacion, analizë ose opinion, që konsiderohet i 
vlefshëm për aktivitetin e propozuar. 

8. Çdo Palë do të sigurojë që në vendime do të merret mirë parasysh rezultati i 
pjesëmarrjes së publikut. 

9. Çdo Palë do të sigurojë që, kur merret vendimi nga autoriteti publik, publiku do të 
informohet menjëherë për vendimin, në përputhje me procedurat e përshtatshme. 
Çdo Palë do ta bëjë të disponueshëm për publikun, tekstin e vendimit bashkë me 
arsyet dhe konsideratat mbi të cilat është bazuar ky vendim. 

10. Çdo Palë do të sigurojë që, kur një autoritet publik rishqyrton ose rinovon të 
dhënat e kushtet e veprimit për një aktivitet të referuar në paragrafin 1, klauzolat e 
paragrafëve 2 deri në 9 të këtij neni, zbatohen mutatis mutandis dhe atje ku është e 
përshtatshme. 



Lista IV - Instrumentet ligjore ndërkombëtare për mjedisin dhe zhvillimin 

 441 

11. Çdo Palë do të zbatojë, brenda kuadrit të ligjit kombëtar dhe në shkallën më të 
mundshme e të përshtatshme, klauzolat e këtij neni në vendimet për lejimin ose jo 
të çlirimit të qëllimshëm të organizmave të modifikuara gjenetikisht, në mjedis. 

 
Neni 7 

Pjesëmarrja e publikut në planet, programet dhe politikat 
që kanë lidhje me mjedisin  

 
Çdo Palë do të krijojë kushte të përshtatshme praktike dhe/ ose të tjera për pjesëmarrjen 
e publikut gjatë përgatitjes së planeve dhe programeve, që kanë lidhje me mjedisin, 
brenda një kuadri transparent dhe të ndershëm, duke i siguruar atij informacionin e 
nevojshëm. Brenda këtij kuadri, do të zbatohen neni 6 paragrafët 3, 4, dhe 8. Publiku i 
cili mund të marrë pjesë, do të identifikohet nga autoriteti përkatës publik duke marrë 
parasysh objektivat e kësaj Konvente. Çdo Palë do të përpiqet, në shkallën që e sheh të 
përshtatshme, për të ofruar mundësi për pjesëmarrjen e publikut në përgatitjen e 
politikave që lidhen me mjedisin. 
 

Neni 8 
Pjesëmarrja e publikut gjatë përgatitjes së Rregulloreve Ekzekutive 

dhe/ose instrumenteve të përgjithshëm ligjor normativë 
 
Çdo Palë do të përpiqet që të promovojë pjesëmarrjen efektive të publikut në një 
periudhë të përshtashme dhe ndërsa alternativat janë akoma të hapura, gjatë përgatitjes 
prej autoriteteve publike rregulloret ekzekutive dhe rregulla të tjera ligjore të 
përgjithshme e detyruese, të cilat mund të kenë një efekt të rëndësishëm mbi mjedis. 
Për këtë qëllim duhet të ndërmerren këto hapa: 

(a) Duhet të fiksohen afatet kohore, të mjaftueshme për pjesëmarrje efektive, 
(b) Duhet të publikohen ose të bëhen të disponueshme për publikun, projektet e 

rregullave ligjore, 
(c) Publikut duhet t’i jepet mundësia për të komentuar drejtpërdrejt ose 

nëpërmjet organeve përfaqësuese këshillimore. 
Rezultatet e pjesëmarrjes publike do të merren parasysh aq sa të jetë e 
mundur. 

 
Neni 9 

E drejta për t’ju drejtuar gjykatës 
 
1. Çdo Palë, brenda kuadrit të legjislacionit kombëtar, do të sigurojë që çdo person i 

cili mendon se kërkesa e tij për informacion sipas nenit 4 është nënvleftësuar, 
refuzuar gabimisht, pjesërisht ose tërësisht, i është përgjigjur në mënyrë të 
pamjaftueshme ose nuk është trajtuar në përputhje me klauzolat e këtij neni, ka të 
drejtë për të pasur një procedure shqyrtimi përpara gjykatës ose çdo organi tjetër të 
pavarur dhe të paanshëm, të krijuar me ligj. Në rrethanat kur një Palë parashikon 
një shqyrtim të tillë nga një gjykatë, ajo do të sigurojë që ky person të ketë 
gjithashtu të drejtë për një procedurë të shpejtë e efektive, të vendosur me ligj, e 
cila është pa pagesë ose jo e shtrenjtë për rishqyrtim prej një autoriteti publik ose 
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nga një organ i pavarur dhe i pa anshëm, përveç gjykatës. Vendimet 
përfundimtare, sipas paragrafit 1 do të jetë detyruese për autoritetin publik që 
zotëron informacionin. Arsyet do të jepen me shkrim, të paktën për rastet kur 
informacioni është refuzuar, në përputhje me këtë paragraf. 

2. Çdo Palë, brenda kuadrit të legjislacionit kombëtar, do të sigurojë që anëtarët e 
publikut të interesuar që: 
(a) kanë interes të mjaftueshëm, ose 
(b) u është cenuar një e drejtë, në rast se ligji procedural i një Palë e kërkon këtë 

si parakusht, do të kenë të drejtën për një procedure shqyrtimi përpara 
gjykatës dhe/ose çdo organi tjetër të pavarur dhe të paanshëm, të krijuar me 
ligj, për të mos pranuar legalitetin substantivë dhe procedural të çdo vendimi, 
akti ose lënie mënjanë, sipas klauzolave të nenit 6 dhe, kur kjo parashikohet 
në ligjin kombëtar dhe pa paragjykuar paragrafin 3 më poshtë, të klauzolave 
të tjera përkatëse të kësaj Konvente. Çfarë përbën interes të mjaftueshëm dhe 
cenim të një të drejte do të përcaktohet, në përputhje me kërkesat e 
legjislacionit kombëtar dhe me objektivin për t’i dhënë publikut të interesuar 
të drejta me të zgjeruara për t’ju drejtuar gjykatës, brenda sferës se kësaj 
Konvente. Për këtë qellim, interesi i një organizate jo qeveritare që plotëson 
kërkesat e referuara në nenin 2, paragrafi 5, do të konsiderohet i mjaftueshëm 
për qëllimin e nënparagrafit (a) më lart. Organizatat e tilla do të konsiderohen 
si organizata që kanë të drejta, të cilat u cenohen për qëllimet e nënparagrafit 
b me lart. Klauzolat e paragrafit 2 nuk do të përjashtojnë mundësinë e një 
procedure shqyrtimi paraprak përpara një autoriteti administrativ dhe nuk do 
të ndikojnë kërkesën e shterimit të procedurave të shqyrtimit administrativ, 
përpara apelimit të procedurave gjyqësore të shqyrtimit, në rastet kur një 
kërkesë e tille ekziston në ligjin kombëtar. 

3. Përveç kësaj dhe pa paragjykuar procedurat e shqyrtimit, të referuara në paragrafët 
1 dhe 2 me lart, çdo Palë do të siguroje që, në rastet kur anëtaret e publikut 
plotësojnë kriteret, nëse ka të tilla në ligjin kombëtar, ata do të kenë të drejtë për 
t’ju drejtuar procedurave administrative ose gjyqësore për të mos pranuar veprimet 
apo neglizhimet nga personat private dhe autoritetet publike, të cilat janë në 
kundërshtim me klauzolat e legjislacionit të vet kombëtar, në lidhje me mjedisin. 

4. Për më tepër dhe pa paragjykuar paragrafin 1 më lart, procedurat e referuara në 
paragrafët 1,2, dhe 3 do të sigurojnë mjete të përshtatshme dhe efektive, përfshirë 
lehtësimin e vendimit gjyqësor, të cilat do të jenë të ndershme, të barabarta, në 
kohë dhe jo tepër të shtrenjta. Vendimet sipas këtij neni, do të jepen ose 
regjistrohen me shkrim. Vendimet e gjykatave dhe aty ku është e mundur, e 
organeve të tjera do të bëhen të disponueshme për publikun. 

5. Me qëllim që të rritet efektiviteti i klauzolave të këtij neni, çdo Palë do të siguroje 
që publikut t’i jepet informacion për të drejtën e tij për t’ju drejtuar procedurave të 
shqyrtimit administrativ e gjyqësor dhe do të marrë në konsideratë krijimin e 
mekanizmave ndihmës të përshtatshëm, për të hequr ose pakësuar pengesat 
financiare ose pengesa të tjera në ushtrimin e së drejtës për t’ju drejtuar gjykatës. 
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Neni 10 
Mbledhja e Palëve 

 
1. Mbledhja e Parë e Palëve do të realizohet jo me vonë se një vit pas hyrjes në fuqi 

të kësaj Konvente. Mbas kësaj, një mbledhje e zakonshme e Palëve do të mbahet 
të paktën një herë në çdo 2 vjet, nëse nuk vendoset ndryshe nga Palët, ose në rastin 
e një kërkese me shkrim të një Palë të caktuar, me kusht që brenda 6 muajve të 
komunikimit të kërkesës tek të gjitha Palët, nga Sekretari Ekzekutiv i Komisionit 
Ekonomik për Evropën (KEE). Kjo kërkesë duhet të mbështetet nga të paktën një 
e treta e Palëve. 

2. Në mbledhjet e tyre, Palët do të mbajnë nën shqyrtim të vazhdueshëm zbatimin e 
kësaj Konvente, mbi bazën e një raportimi rregullisht nga të gjitha Palët dhe me 
këtë qëllim në mendje, do të: 
(a) shqyrtojnë politikat për metodat ligjore dhe metodologjike të të drejtës për 

informacion, pjesëmarrjes së publikut në vendim marrje dhe të drejtës për t’ju 
drejtuar gjykatës në çështjet e mjedisit, me synimin për t’i përmirësuar ato; 

(b) shkëmbejnë informacion, në lidhje me eksperiencën e fituar nga përfundimi 
dhe zbatimi i marrëveshjeve dy dhe shumëpalëshe, ose praktikave të tjera që 
lidhen me qëllimet e kësaj Konvente, në të cilat një ose më shumë Palë janë 
palë; 

(c) kërkojnë, aty ku është e përshtatshme, shërbimet e organeve përkatëse të KEE 
dhe organeve të tjera kompetente ndërkombëtare dhe komiteteve specifike, në 
të gjitha aspektet që lidhen me arritjen e synimeve të kësaj Konvente; 

(d) krijojnë organe ndihmëse, në se ato e shohin të nevojshme; 
(e) përgatisin, kur është e përshtatshme, protokollet e kësaj Konvente; 
(f) marrin në konsiderate dhe miratojnë propozimet për amendamente të kësaj 

Konvente, në përputhje me klauzolat e nenit 14; 
(g) marrin në konsideratë dhe ndërmarrin çdo veprim tjetër, që mund të kërkohet 

për arritjen e qëllimeve të kësaj Konvente; 
(h) marrin në konsideratë dhe miratojnë me konsensus, në mbledhjen e tyre të 

parë rregullat e procedurës për mbledhjet e tyre dhe mbledhjet e organeve 
ndihmëse; 

(i) shqyrtojnë, në mbledhjen e tyre të parë, përvojën e tyre në zbatimin e 
klauzolave të nenit 5, paragrafi 9 dhe marrin në konsideratë hapat e 
nevojshme për të zhvilluar me tej sistemin, e referuar në atë paragraf, duke 
pasur parasysh proceset dhe zhvillimet ndërkombëtare, përfshirë shtjellimin e 
një dokumenti të përshtatshëm në lidhje me regjistrat apo inventarët e 
shkarkimeve ndotëse dhe të transferuara, të cilat mund t’i aneksoheshin kësaj 
Konvente. 

3. Mbledhja e Palëve mund të marrë në konsideratë, nëse e nevojshme, krijimin e 
procedurave financiare me konsensus. 

4. Kombet e Bashkuara, agjencitë e tyre të specializuara dhe Agjencia 
Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, si edhe çdo shtet ose organizatë rajonale e 
integrimit ekonomik, me të drejtën e nënshkrimit të kësaj Konvente, sipas nenit 7, 
por e cila nuk është Palë në të, dhe çdo organizatë ndërqeveritare e kualifikuar në 
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fushat me të cilat lidhet Konventa, do të kenë të drejtën për të marrë pjesë si 
vëzhgues në mbledhjet e Palëve. 

5. Çdo organizatë jo qeveritare, e specializuar në fushat me të cilat lidhet Konventa, 
e cila ka informuar Sekretarin Ekzekutiv të KEE për dëshirën e saj për t’u 
përfaqësuar në një mbledhje të Palëve, do të ketë të drejtën për të marrë pjesë si 
vëzhgues, në qoftë se të paktën një e treta e palëve e pranishme në mbledhje nuk 
ka kundërshtime. 

 
Neni 11 

E drejta për të votuar 
 
1. Çdo Palë në këtë Konventë do të ketë të drejtën e një vote, me përjashtim të 

parashikimit të paragrafit 2 më poshtë. 
2. Organizatat rajonale të integrimit ekonomik, në çështjet brenda kompetencës së 

tyre do të ushtrojnë të drejtën e tyre, për të votuar me një numër votash të 
barabarta me numrin e vendeve anëtare, të cilat janë Palë në këtë Konvente. 
Organizata të tilla nuk do të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar, në qoftë se 
vendet e tyre anëtare ushtrojnë të drejtat e tyre dhe anasjelltas. 

 
Neni 12 

Sekretariati 
 
Sekretari Ekzekutiv i KEE do të kryejë funksionet e mëposhtme sekretariale: 

(a) mbledhjen dhe përgatitjen e mbledhjeve të Palëve; 
(b) shpërndarjen për Palët të raporteve dhe informacioneve të tjera, të marra në 

përputhje me klauzolat e kësaj Konvente dhe 
(c) funksione të tjera që mund të përcaktohen nga Palët. 

 
Neni 13 
Anekset 

 
Anekset e kësaj Konvente do të përbëjnë një pjesë integrale të saj. 
 

Neni 14 
Amendamentet e Konventës 

 
1. Çdo Palë mund të propozojë amendamente për këtë Konventë. 
2. Teksti i çdo amendamenti të propozuar për këtë Konventë, do t’i paraqitet me 

shkrim Sekretarit Ekzekutiv të KEE, i cili do t’ia komunikojë atë të gjitha Palëve, 
të paktën 90 ditë përpara mbledhjes së Palëve, në të cilën ai është propozuar për 
miratim. 

3. Palët do të bëjnë çdo përpjekje për të arritur marrëveshje për çdo amendament të 
propozuar për këtë konventë, me konsensus. Nëse të gjitha përpjekjet për 
konsensus dështojnë dhe nuk arrihet marrëveshje, amendamenti, si mjet i fundit do 
të miratohet nga tre të katërtat e shumicës votuese të Palëve, që janë të pranishme 
dhe që votojnë në mbledhje. 



Lista IV - Instrumentet ligjore ndërkombëtare për mjedisin dhe zhvillimin 

 445 

4. Amendamentet për këtë Konventë të miratuara, në përputhje me paragrafin 3 më 
sipër, do t’u komunikohen Palëve nga Depozituesi, për t’u ratifikuar, aprovuar ose 
pranuar. Amendamentet për këtë Konventë, të tjera nga ato të një aneksi do të 
hyjnë në fuqi për Palët që i kanë ratifikuar, aprovuar ose pranuar ato në ditën e 
nëntëdhjetë, mbas marrjes së njoftimit prej depozituesit për ratifikimin, aprovimin 
ose pranimin nga të paktën tre të katërtat e këtyre Palëve. Mbas kësaj, ato do të 
hyjnë në fuqi për çdo Palë tjetër në ditën e nëntëdhjetë, mbasi kjo Palë depoziton 
dokumentet e vet të ratifikimit, aprovimit ose pranimit të këtyre amendamenteve.  

5. Çdo Palë e cila nuk mund të aprovojë një amendament të një aneksi të kësaj 
Konvente do të njoftojë për këtë Depozituesin me shkrim brenda 12 muajve, nga 
data e komunikimit të miratimit. Depozituesi do të njoftojë të gjitha Palët për 
marrjen e një njoftimi të tillë. 

6. Me skadimin e 12 muajve që nga data e komunikimit të amendamentit për një 
aneks të Depozituesi, siç parashikohet në paragrafin 4 më lart, ai do të bëhet 
efektiv për ato Palë, të cilat nuk kanë paraqitur një njoftim depozituesit, në 
përputhje me klauzolat e paragrafit 5 më lart, me kusht që jo më shumë se një e 
treta e Palëve ta kenë paraqitur këtë njoftim. 

7. Për qëllimet e këtij neni, “Palët e pranishme dhe që votojnë” nënkuptojnë Palët e 
pranishme që votojnë pro ose kundër. 

 
Neni 15 

Shqyrtimi i pajtueshmërisë me Konventën 
 
Mbledhja e Palëve do të krijojë, me konsensus, praktika fakultative të një natyre jo 
konfrontuese, jo gjyqësore dhe këshilluese për të shqyrtuar pajtueshmërinë me 
klauzolat e kësaj Konvente. Këto praktika do të lejojnë përfshirjen e duhur të publikut 
dhe mund të përfshijë alternativen e shqyrtimit të komunikimeve prej anëtarëve të 
publikut për çështjet që lidhen me këtë Konventë. 
 

Neni 16 
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve  

 
1. Në rast se ka mosmarrëveshje midis dy ose më shumë Palë për interpretimin ose 

zbatimin e kësaj Konvente, do të kërkohet një zgjidhje me anë të negociatave ose 
mjeteve të tjera të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, të pranueshme për Palët në 
mosmarrëveshje. 

2. Gjatë nënshkrimit, ratifikimit, pranimit, aprovimit ose aderimit në këtë Konventë 
ose në çdo kohë pas këtyre fazave, një Palë mund t’i deklarojë me shkrim 
depozituesit që për një mosmarrëveshje të pazgjidhur në përputhje me paragrafin 
1, ajo pranon njërën ose të dyja mjetet e mëposhtme për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjes, si të detyrueshme, në lidhje me çdo Palë që pranon të njëjtin 
detyrim: 
(a) Paraqitja e mosmarrëveshjes në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë 
(b) Arbitrazhi, në përputhje me procedurën e vendosur në Aneksin II. 

3. Në qoftë se Palët në mosmarrëveshje kanë pranuar të dyja mjetet e zgjidhjes së 
mosmarrëveshjeve, referuar në paragrafin 2 më lart, mosmarrëveshja mund t’i 
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paraqitet vetëm Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, në qoftë se Palët nuk bien 
dakord ndryshe. 

 
Neni 17 

Nënshkrimi  
 
Kjo Konventë do të jetë e hapur për nënshkrim në Aarhus (Danimarkë) më 25 qershor 
1998, dhe mbas kësaj date në qendrën e Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, deri në 21 
dhjetor 1998, prej vendeve anëtare të Komisionit Ekonomik për Evropën, si edhe 
shtetet që kanë status këshillues me KEE, sipas paragrafëve 8 dhe 11 të Rezolutës 36 
(IV) të Këshillit Ekonomik e Social, 28 mars 1947, dhe nga organizatat rajonale të 
integrimit ekonomik, të përbërë nga shtetet anëtare sovrane të KEE, tek të cilat shtetet 
anëtare i kanë transferuar kompetencën për çështjet që trajtohen nga kjo Konventë, 
përfshirë kompetencën për të hyrë në traktate që lidhen me këto çështje. 
 

Neni 18 
Depozituesi  

 
Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara do të veprojë si Depozituesi i kësaj 
Konvente. 
 

Neni 19 
Ratifikimi, pranimi, aprovimi dhe aderimi  

 
1. Kjo Konventë do t’i nënshtrohet ratifikimit, pranimit ose aprovimit nga shtetet 

nënshkruese dhe organizatat rajonalë të integrimit ekonomik. 
2. Kjo Konventë do të jetë e hapur për aderim, që prej 22 dhjetorit 1998, të shteteve 

dhe organizatave rajonale të integrimit ekonomik, referuar në nenin 17. 
3. Çdo shtet tjetër, që nuk përmendet në paragrafin 2 më lart, i cili është anëtar i 

Kombeve të Bashkuara, mund të aderojë në Konventë, me miratimin e Mbledhjes 
së Palëve. 

4. Çdo organizatë, e referuar në nenin 17, e cila bëhet Palë në këtë Konvente, ndërsa 
asnjë nga shtetet e veta anëtare nuk është Palë, do të jetë e detyruar të plotësojë të 
gjitha detyrimet e kësaj Konvente. Në qoftë se një ose më shumë shtete anëtare të 
një organizate të tillë, është Palë në këtë Konvente, organizata dhe shtetet e veta 
anëtare do të vendosin për përgjegjësitë e tyre përkatëse, për përmbushjen e 
detyrimeve, sipas kësaj Konvente. Në të tilla raste, organizatat dhe shtetet anëtare 
nuk do të kenë të drejtën e ushtrimit të të drejtave, që rrjedhin nga kjo Konventë, 
paralelisht. 

5. Në dokumentet e tyre të ratifikimit, pranimit, aprovimit apo aderimit, organizatat 
rajonale të integrimit ekonomik, referuar në Nenin 17, do të deklarojnë shkallën e 
kompetencës së tyre, në lidhje me çështjet e trajtuara nga kjo Konventë. Këto 
organizata do të informojnë gjithashtu edhe Depozituesin për çdo ndryshim të 
konsiderueshëm, në lidhje me shkallën e ushtrimit të kompetencës së tyre. 
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Neni 20 
Hyrja në fuqi 

 
1. Kjo Konventë do të hyjë në fuqi ditën e nëntëdhjetë, mbas datës së depozitimit të 

dokumentit të gjashtëmbëdhjetë të ratifikimit, pranimit, aprovimit apo aderimit. 
2. Për qëllimet e paragrafit 1 më lart, çdo dokument i depozituar nga një organizatë 

rajonale e integrimit ekonomik, nuk do të numërohet si suplementare e atyre 
dokumenteve, që janë depozituar nga shtetet anëtare të një organizate të tillë. 

3. Për çdo shtet ose organizatë, referuar në nenin 17 e cila ratifikon, pranon ose 
aprovon këtë Konventë apo aderon në të mbas depozitimit të dokumentit të 
gjashtëmbëdhjetë të ratifikimit, pranimit, aprovimit apo aderimit, Konventa hyn në 
fuqi në ditën e nëntëdhjetë, mbas datës së depozitimit nga ky shtet apo organizatë 
të dokumentit të tij të ratifikimit, pranimit, aprovimit apo aderimit. 

 
Neni 21 

Tërheqja 
 
Në çdo kohë, mbas tre vjetëve nga data në të cilën Konventa ka hyrë në fuqi nga një 
Palë e caktuar, ajo Palë mund të tërhiqet nga Konventa, duke i dhënë njoftim me 
shkrim Depozituesit. Çdo tërheqje e tillë do të bëhet efektive ditën e nëntëdhjetë mbas 
datës së marrjes së njoftimit nga Depozituesi. 
 

Neni 22 
Tekstet autentike  

 
Origjinali i kësaj Konvente, për të cilat tekstet në anglisht, frëngjisht dhe rusisht janë 
autentike në mënyrë të barabartë, do të depozitohen tek Sekretari i Përgjithshëm i 
Kombeve të Bashkuara. 
Dëshmitarë të të nënshkruarve, të autorizuar siç duhet, kanë nënshkruar këtë Konventë. 
Përgatitur në Aarhus (Danimarkë), ditën e njëzetë e pesë të qershorit, të vitit një mijë e 
nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë. 
 
 

ANEKSI I 
Lista e aktiviteteve, referuar në nenin 6, paragrafi 1(a) 

 
1. SEKTORI I ENERGJISË 

 Rafineritë e naftës bruto dhe gazit natyror; 
 Impiantet e gazifikimit dhe likuidifikimit; 
 Stacione të energjisë termike dhe impiante të tjerë djegës me inpute nxehtësie 

50 megavat ose më tepër; 
 Furra koksi; 
 Stacione të energjisë bërthamore dhe reaktorë të tjerë bërthamorë, përfshirë 

braktisjen apo ndërprerjen e aktivitetit të këtyre stacioneve ose reaktorëve 1/ 
(përveç impianteve kërkimore për prodhimin e konvertimin e materialeve 
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natyrore e produktive, fuqia maksimale e të cilave nuk i kalon 1kW ngarkesë 
të vazhdueshme termale); 

 Impiante për riprodhimin e lëndës djegëse rrezatuese bërthamore; 
 Impiante të projektuara për: 

• prodhimin ose padurimin e lëndëve djegëse bërthamore 
• përpunimin e lëndës djegëse rrezatuese bërthamore ose mbetjeve 

radioaktive të nivelit të lartë 
• asgjësimin përfundimtar të lëndës djegëse rrezatuese bërthamore 
• vetëm për asgjësimin përfundimtar të mbetjeve radioaktive 
• vetëm për magazinimin (planifikuar për më shumë se 10 vjet) të lëndëve 

djegëse rrezatuese bërthamore ose mbetjeve radioaktive në një vend 
tjetër nga vendi i prodhimit. 

2. PRODHIMI DHE PËRPUNIMI I METALEVE 
 Impiante të pjekjes ose shkrirjes së mineraleve (përfshirë mineralin e sulfitit) 
 Impiante për prodhimin e gizës ose çelikut (bashkimi primar ose sekondar), 

përfshirë derdhjen e vazhdueshme me një kapacitet mbi 2.5 ton në orë. 
 Impiantet për përpunimin e metaleve të hekurit: 

• uzina të petëzimit me kapacitet 20 ton çeliku bruto në orë 
• kova çana me çekiçë, energjia e të cilave i kalon 50 kalohu për çekiç, 

ndërsa fuqia kalori fikë e përdorur i kalon 20 MW 
• aplikimi i veshjeve mbrojtëse me metal të përzier me një in put që i 

kalon 2 ton të çelikut bruto në orë 
 Fonderi të metaleve të hekurit me një kapacitet prodhimi, që i kalon 20 ton në 

ditë. 
 Impiante për: 

• Prodhimin e metaleve me ngjyra nga mineralet, koncentratet ose lëndë 
dytësore të proceseve metalurgjike, kimike ose elektrolitike; 

• Shkrirjen, përfshirë përzierjen e metaleve me ngjyrë, përfshirë produktet 
e rikuperuar (rafinimi, derdhja në fonderi, etj.) me një kapacitet shkrirjeje 
që i kalon 4 tonë në ditë për plumbin dhe kadmiumin ose 20 tonë në ditë 
për të gjitha metalet; 

 Impiantet për trajtimin sipërfaqësore të metaleve dhe materialeve plastike, 
duke përdorur një proces elektrolitik ose kimik në të cilën vëllimi i vatëve të 
trajtimit i kalo 30 m3. 

3. INDUSTRIA MINERALE 
 Impiantet për prodhimin e çimentos në furra rrotulluese (pjekje e tharje) me 

një kapacitet prodhues që i kalon 500 tonë në ditë ose për prodhimin e 
gëlqeres në furra rrotulluese me një kapacitet prodhues që i kalon 50 ton në 
ditë ose në furrnalta të tjera me një kapacitet prodhues që i kalon 50 tonë në 
ditë; 

 Impiantet për prodhimin e azbestit dhe të produkteve me bazë azbesti; 
 Impiantet për prodhimin e qelqit, përfshirë fibrat e xhamit me një kapacitet 

shkrirje, që i kalon 20 tonë në ditë; 
 Impiantet për shkrirjen e substancave minerale, përfshirë prodhimin e fibrave 

minerale me kapacitet shkrirës që i kalon 20 tonë në ditë; 
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 Impiantet për prodhimin e prodhimeve qeramike me anë të zjarrit, në veçanti 
tjegulla, tulla, tulla refraktare ose porcelani, me një kapacitet prodhues që i 
kalon 75 tonë në ditë dhe me një kapacitet furre që i kalon 4 m3 dhe një 
dendësi për furrë, që i kalon 300 kg/m3. 

4. INDUSTRIA KIMIKE 
Prodhimi brenda kuptimit të kategorive të aktiviteteve, që përmban ky paragraf 
nënkupton prodhimin në shkallë industriale të substancave ose grupeve të 
substancave të listuara në nënparagrafët (a-g), me anë të proceseve kimike. 
(a) Impiantet kimike për prodhimin e kimikateve organike bazë të tilla si: 

• hidrokarbure të thjeshta (lineare ose ciklike, të ngopura ose të pangopura, 
alifatike ose aromatike) 

• hidrokarbure që përmbajnë oksigjen, të tilla si alkoole, aldehide, ketone, 
acide karboksilike, etere, aceton, perokside, rrëshirë 

• hidrokarbure sulfurike 
• hidrokarbure të azotit, të tilla si amina, amide, përbërës të azotit, përbërës 

të nitratit, nitrile, sianate, izocianate 
• hidrokarbure që përmbajnë fosfor 
• hidrokarbure halogjene 
• përbërës organometalik 
• materiale plastike bazë (polimere, fibra sintetike dhe fibra me bazë 

celuloze) 
• goma sintetike 
• ngjyrosës dhe pigmente 
• agjentë aktiv sipërfaqësor dhe sipërfaqësues 

(b) impiante kimike për prodhimin e kimikateve inorganike bazë, të tilla si: 
• gaze, të tillë si amoniaku, klori ose klorur hidrogjeni, fluori ose fluor 

hidrogjeni, dioksidi i karbonit, përbërësit e squfurit, hidrogjeni, dioksidi i 
squfurit, kloruri i karbonilit 

• acide, të tilla si acidi i kromit, acidi hidorfluorik, acidi fosforik, acidi 
nitrik, acidi hidroklorik, acidi sulfurik, oleumi dhe acidi sulfuror; 

• bazat, të tilla si hidroksidi i amonit, hidroksidi i kaliumit, hidroksidi i 
natriumit; 

• kripërat si kloruri i amonit, kloratet e kaliumit, karbonati i kaliumit, 
karbonati i natriumit, përboratet, nitrati i argjendit; 

• jo metalet, oksidet e metaleve ose komponime të tjera organike si karbiti 
i kalciumit, silicit, karburi i silicit; 

(c) Impiantet kimike për prodhimin e plehrave me bazë fosfatike ose fosfatike 
azotike (plehra të thjeshtë ose të përbërë) 

(d) Impiantet kimike për prodhimin e produkteve me bazë bimore shëndetësore 
dhe të biocideve 

(e) Impiantet që përdorin proceset kimike ose biologjike për prodhimin e 
produkteve me bazë farmaceutike 

(f) Impiantet kimike për prodhimin e lëndëve shpërthyese 
(g) Impiantet kimike që prodhojnë shtesa ushqimore proteinike, fermente dhe 

substanca të tjera proteinike me rrugë kimike ose biologjike. 
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5. ADMINISTRIMI I MBETURINAVE 
 Impiantet për djegien, rikuperim, trajtim kimik ose groposje të mbeturinave të 

rrezikshme; 
 Impiante për djegien e mbeturinave urbane me kapacitet më të madh se 3 

ton/orë; 
 Impiantet për depozitimin e mbeturinave jo të rrezikshme me kapacitet më të 

madh se 50 ton/ditë 
 Fusha groposje që zënë jo më shumë se 10 ton/ditë ose me një kapacitet total 

më të madh se 25000 ton, duke përjashtuar fushat e groposjes së mbeturinave 
inerte. 

6. IMPIANTET E TRAJTIMIT TË SHKARKIMEVE TË LENGTA URBANE ME 
KAPACITET MË TË MADH SE 150000 EKUIVALENT BANORË. 

7. IMPIANTE INDUSTRIALE PËR: 
(a) Prodhimi i pulpës nga lëndët drusore ose fibrave të tjera të ngjashme 
(b) Prodhimi i letrës dhe kartonëve me kapacitet prodhues më të madh se 20 ton 

/ditë 
8.  

(a) Ndërtimi i linjave për trafikun hekurudhor në distancë të gjatë dhe për 
aeroporte 2/ me rrugë kalimi bazë më të madhe ose të barabartë se 2100m; 

(b) Ndërtimi i autostradave dhe i autostradave të shpejta 3/ 
(c) Ndërtimi i një rruge të re me katër ose me shumë korsi, ose rirreshtimi ose 

zgjerimi i një rruge ekzistuese me dy ose më pak korsi kur do të sigurohen 4 
ose më shumë korsi, ku kjo rrugë e re ose seksioni i rreshtuar dhe/ose i 
zgjeruar i rrugës duhet të jetë 10 km ose më shumë në vazhdimësi. 

9.  
(a) rrugët e kalimit të ujerave të brendshme dhe portet për trafikun e rrugëve të 

kalimit të ujërave të brendshëm që lejon kalimin e anijeve me tonazh mbi 
1350 ton; 

(b) portet e tregtimit, molet për ngarkim shkarkim të lidhura me tokën ose porte 
të jashtëm(duke përjashtuar molet hekurudhore) të cilat mund të marrin anije 
me tonazh më të madh se 1350 ton. 

10. EKSTRAKTIMI I UJËRAVE NËNTOKËSORE ose skemat artificiale të 
ringarkimit të ujërave nëntokësore, ku vëllimi vjetor i ujit të tërhequr ose të 
rimbushur(ringarkuar) është i barabartë ose më i madh se 10 milion metër kub. 

11.  
(a) Punime për transferimin e burimeve ujore nga basenet e lumenjve, ku 

transferimi synon, tek rrugëkalimet e shkurtra parandaluese të ujërave dhe ku 
sasia e ujërave të transferuar është më e madhe se 100 milion metër kub/vit;  

(b) në të gjitha rastet, punimet për transferimin e burimeve ujore nga basenet e 
lumenjve ku rrjedha shumë vjetore e basenit të ekstraktimit është më e madhe 
se 2000 milion metër kub/vit dhe ku sasia e ujërave të transferuara është më e 
madhe se 5% e kësaj rrjedhje.  

Në të dy rastet përjashtohet transferimi i ujit të pijshëm me tubacione. 
12. EKSTRAKTIMI I NAFTËS DHE GAZIT NATYROR për qëllime tregtimi ku 

sasia e ekstraktuar është më e lartë se 500 ton/ditë për naftën dhe 500000 metër 
kub/ditë për gazin natyror. 
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13. DIGAT DHE IMPIANTET E TJERA TË PROJEKTUARA për mbajtjen ose 
depozitimin e ujit ku një sasi shtesë e ujit, është më e madhe se 10 milion metër 
kub. 

14. TUBACIONET PËR TRANSPORTIN E GAZIT, PRODUKTEVE TË NAFTES 
OSE KIMIKATEVE me diametër më të madh se 800 m dhe një gjatësi më të 
madhe se 40 km. 

15. IMPIANTET PËR RRITJEN INTENSIVE TË SHPENDEVE DHE DERRAVE 
që kanë më shumë se: 
(a) 40 000 vende për kafshë 
(b) 2000 vende për prodhim derrash (mbi 30 kg); ose 
(c) 750 vende për farërat 

16. GURORET DHE MINIERAT E HAPURA TË ARGJILAVE ku sipërfaqja e 
vendit është më e lartë se 25 hektarë, ose ekstraktimi i torfës, ku sipërfaqja e 
vendit është më e madhe se 150 hektarë. 

17. NDËRTIMI I LINJAVE ELEKTRIKE TË TENSIONIT TË LARTË, me një 
voltazh 220 kv ose me një gjatësi më të madhe se 15 km. 

18. IMPIANTET për depozitimin e naftës, petrokemikaleve dhe produkteve të 
kemikaleve me kapacitet prej 200 000 ose më shumë tonëve.  

19. AKTIVITETET E TJERA: 
 Impiantet për trajtimin paraprak (operacione të tilla si larja, zbardhja, 

mercerizimi) ose ngjyrosjen e fibrave ose tekstileve, ku kapaciteti i trajtimit 
është më i lartë se 10 ton/ditë; 

 Impiantet për trajtimin e lëkurëve, ku kapaciteti i trajtimit është më i madh se 
12 ton të produktit të përftuar/ditë; 
a) Ujërat e zeza shtëpiake me kapacitet të kërkesës se prodhimit, më të 

madh se 50 ton/ditë 
b) Trajtimi dhe përpunimi i synuar për prodhimin e produkteve ushqimore 

nga: 
• Lëndët e para me origjinë shtazore (e tjerë përveç qumështit) me 

kapacitet të prodhimit të produktit të gatshëm më të madh se 75 
ton/ditë. 

• Lëndët e para bimore me kapacitet të prodhimit të produktit 
përfundimtar më të madh se 300 ton në ditë (vlera mesatare mbi 
bazë një të katërtën) 

• Trajtimi dhe përpunimi i qumështit, sasia e qumështit të përftuar që 
është më e madhe se 200 ton në ditë (vlera mesatare mbi bazë 
vjetore) 

• Impianti për depozitimin ose riqarkullimin e mbeturinave të 
kafshëve dhe kërkesave të kafshëve, me kapacitet trajtimi me të 
madh 10 ton në ditë; 

• Impianti për trajtimin sipërfaqësor të substancave, objekteve ose 
produkteve që përdorin solventë organikë, në veçanti për veshje, 
printim, mbiveshje, çyndyrëzim, kundër depërtimit të ujit, bojërave, 
pastrim ose mbushje, me një kapacitet harxhimi me të madh se 150 
kg/orë ose më të madh se 200 ton/vit. 
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20. Çdo aktivitet që nuk mbulohet nga paragrafët 1-19 më sipër ku pjesëmarrja e 
publikut sigurohet nga procedura e vlerësimit të ndikimit në mjedis, në përputhje 
me legjislacionin kombëtar. 

21. Klauzola e nenit 6, papragrafi 1 (a) i kësaj konvente, nuk zbatohet për ndonjë 
projekt të mësipërm të ndërmarrë në mënyrë ekskluzive ose kryesisht për kërkim 
shkencor, zhvillimi dhe testimi i metodave të reja ose produkteve për më pak se dy 
vjet, po qe se ka të ngjarë që ata do të shkaktojnë efekt të rëndësishëm negativ në 
mjedis. 

22. Çdo ndryshim për zgjerim aktivitetesh, ku një ndryshim ose zgjerim i tillë në 
vetvete, përmbush kriteret/kufijtë e vënë në këtë aneks, do të jetë subjekt i nenit 6, 
paragrafi 1(a) i kësaj konvente. Çdo ndryshim tjetër ose zgjerim i aktivitetit duhet 
të jetë subjekt i nenit 6, paragrafi 1(b) i kësaj konvente. 

 
Shënime: 

 
1. Stacione të energjisë bërthamore dhe reaktorë të tjerë bërthamorë pushojnë së 

funksionuari si impiante të tilla, kur lëndët djegëse dhe elementët e tjerë të ndotur 
radioaktivë janë hequr përfundimisht prej vendndodhjes së impiantit.  

2. Për qëllimet e kësaj Konvente, “aeroport” nënkupton një aeroport i cili është në 
pajtim me përkufizimin e Konventës së Çikagos të 1994, e cila vendos krijimin e 
Organizatës së Aviacionit Civil (Aneksi 14). 

3. Për qëllimet e kësaj Konvente, “autostradë e shpejtë” nënkupton një rrugë në 
pajtim me përkufizimin në Marrëveshjen Evropiane për Arteriet e trafikut 
Ndërkombëtar të 15 nëntorit 1975. 

 
 

ANEKSI II 
Arbitrazhi 

 
1. Në rast të një mosmarrëveshje, të paraqitur për arbitrazh, në përputhje me nenin 

16, paragrafi 2 të kësaj Konvente, një Palë ose Palët do të njoftojnë sekretariatin 
për çështjen për arbitrazh dhe do të tregojë, në veçanti nenet e kësaj Konvente, në 
të cilat interpretimi ose zbatimi është bërë problem. Sekretariati do t’ia paraqesë 
informacionin e marrë, të gjitha Palëve të kësaj Konvente. 

2. Trupi gjykues i arbitrazhit do të përbëhet nga tre persona. Pala ose palët 
pretenduese, së bashku me palën ose palët e tjera në mosmarrëveshje, do të 
zgjedhin një arbitër, dhe të dy arbitrit e caktuar në këtë mënyrë, do të zgjedhin me 
marrëveshje të përbashkët arbitrin e tretë, i cili do të jetë presidenti i trupit gjykues 
të arbitrazhit. Ai nuk do të jetë prej asnjë nga vendet e palëve në mosmarrëveshje, 
apo nuk do të banojë aktualisht në territorin e asnjërit prej vendeve të këtyre 
palëve, as do të jetë i punësuar prej tyre, dhe as nuk do të jetë marrë me këtë rast 
në ndonjë kapacitet tjetër. 

3. Në qoftë se presidenti i trupit gjykues të arbitrazhit nuk është zgjedhur brenda dy 
muajve që nga caktimi i arbitrit të dytë, Sekretari Ekzekutiv i Komisionit 
Ekonomik për Evropën, me kërkesë të njërës nga palët në mosmarrëveshje, do të 
zgjedhë presidentin, brenda një periudhe tjetër dy mujore. 
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4. Në qoftë se një nga palët në mosmarrëveshje nuk cakton arbitrin e vet brenda dy 
muajve nga marrja e kërkesës, pala tjetër do të informojë Sekretarin Ekzekutiv të 
Komisionit Ekonomik për Evropën, i cili do të zgjedhë presidentin e trupit gjykues 
të arbitrazhit, brenda një periudhe tjetër dy mujore. Me zgjedhjen e tij, presidenti 
do t’i kërkojë palës që nuk ka caktuar arbitrin e saj për ta bërë këtë, brenda dy 
muajve. Në qoftë se ai dështon në këtë përpjekje, presidenti do të informojë për 
këtë Sekretarin Ekzekutiv të Komisionit Ekonomik për Evropën, i cili do bëjë 
caktimin e arbitrit brenda një periudhe tjetër dy mujore. 

5. Trupi gjykues i arbitrazhit do të marrë vendimin e tij, në përputhje, me të drejtën 
ndërkombëtar dhe klauzolat e kësaj Konvente. 

6. Çdo trup gjykues i arbitrazhit, i ngritur sipas klauzolave të përcaktuara në këtë 
aneks, do të hartojë rregullat e veta të procedurës. 

7. Vendimet e trupit gjykues të arbitrazhit, në lidhje me procedurën dhe tematikën, 
do të merren me shumicën e votave të anëtarëve të saj. 

8. Trupi gjykues mund të marrë të gjitha masat e përshtatshme për të vendosur për 
faktet. 

9. Palët në mosmarrëveshje, do të lehtësojnë punën e trupit gjykues të arbitrazhit, 
dhe përmes përdorimit të të gjitha mjeteve që disponojnë, 
(a) do t’i japin atij të gjithë dokumentacionin, lehtësirat dhe informacionin 

përkatës; 
(b) do ta mundësojnë atë, aty ku është e nevojshme, që të thërrasin dëshmitarë 

ose ekspertë dhe do të pranojnë dëshmitë e tyre. 
10. Palët dhe arbitrit do të mbrojnë konfidencialitetin e çdo informacioni, që ata 

marrin në mirëbesim, gjatë procedurave të trupit gjykues të arbitrazhit. 
11. Trupi gjykues i arbitrazhit, me kërkesë të njërës prej palëve, mund të rekomandojë 

masa të ndërmjetme të mbrojtjes. 
12. Në qoftë se njëra prej palëve në mosmarrëveshje, nuk paraqitet përpara trupit 

gjykues të arbitrazhit ose nuk arrin të mbrojë rastin e saj, pala tjetër mund t’i 
kërkojë trupit gjykues të vazhdojë proçedurat dhe të japë vendimin përfundimtar. 
Mungesa e një pale ose dështimi i saj për të mbrojtur rastin e vet, nuk do të 
përbëjë pengesë për procedimet e tij. 

13. Trupi gjykues i arbitrazhit mund të dëgjojë dhe vendosë për pretendime të 
kundërta, që lindin direkt prej çështjes, për të cilën ka mosmarrëveshje. 

14. Shpenzimet e trupit gjykues, përfshirë shpërblimin e anëtarëve të tij, në qoftë se 
trupi gjykues i arbitrazhit nuk vendos ndryshe, si rezultat i rrethanave specifike të 
rastit, do të përballohen nga palët në mosmarrëveshje, në pjesë të barabarta. Trupi 
gjykues do të regjistrojë të gjitha shpenzimet e tij dhe do të përgatisë një deklaratë 
përfundimtare për të gjitha palët. 

15. Çdo Palë e kësaj Konvente, e cila ka interes të natyrës ligjore, në çështjen për të 
cilën ka mosmarrëveshje ose mund të ndikohet nga një vendim për këtë çështje, 
mund të ndërhyjë në proçedura, me pëlqimin e trupit gjykues. 

16. Trupi gjykues i arbitrazhit do të japë vendimin e vet, brenda pesë muajve nga data 
e krijimit të tij, në qoftë se ai nuk e sheh të nevojshme që të shtyjë afatin kohor për 
një periudhë tjetër, e cila nuk duhet të kalojë pesë muaj. 

17. Vendimi i trupit gjykues i arbitrazhit do të shoqërohet nga një deklarim të arsyeve. 
Ai do të jetë përfundimtar dhe detyrues për të gjitha palët në mosmarrëveshje. 
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Vendimi do t’i transmetohet palëve në mosmarrëveshje dhe sekretariatit, nga trupi 
gjykues i arbitrazhit. Sekretariati do t’u paraqesë informacionin e marrë, të gjitha 
Palëve të kësaj Konvente. 

18. Çdo mosmarrëveshje, që mund të lindë midis palëve në lidhje me interpretimin 
ose ekzekutimin e vendimit, mund të paraqitet nga secila palë të trupi gjykues i 
arbitrazhit, i cili e ka bërë vendimin, ose në qoftë se ky i fundit nuk mund të 
gjendet më, e një trupi tjetër gjykues, të ngritur për këtë qëllim, në të njëjtën 
mënyrë si i pari. 
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