GAZETA ZYRTARE
.
a) Nënëshkrimet
nenit

dhe

depozitimin

e instrumentave

të

ratifikimit

të parë të nenit
f) Mosqënia
nenit

NGA

IV.
b) Depozitimin
e instrumentave
t'aderimit
simbas nenit V.
c) Datën në të cilën kjo Konventë do të hyjë në fuqi simbas nenit
d) Komunikimet
dhe njoftimet
e marra simbas nenit VII.
e) Njoftimet
e denoncimit
të marra simbas dispozitave
të
VIII.
në fuqi

e Konventës

VIII.

në

konformitet

me

2 të

engleze, kineze, spanjol
depozitohet
në arshivat

e

Organizatës
së Kombeve të Bashkuara.
2) Sekretari i Përgjithëshëm
i Organizatës
së Kombeve të Bashkuara
do tu dërgojë një kopje të vërtetuar të gjitha shteteve anëtare dhe shteteve
jo anëtare të parashikuar
në paragrafin
e parë të nenit IV.
Për këtë qëllim l"ënëshkruesit,
t'autorizuar
duhësisht
ngo Qeveritë respektive, kanë nënëshkruar
këtë Konventë, e cila u çel
për nënëshkrim
me
tridhjetë

e nji mars

nji mijë e nëntëqint

e pesëdhjet

e tre.

mbi aderilTlin e Republikës
Popullore të Shqipërisë
në Konventën për ndalimin dhe ndëshkimin
e krimit te gje,ocidit
adoptuar
nga Asamblea
e Përgjithëshme
e Kombeve të Bashkuara me 9 Dhjetor \948.
Presidiumi i Kuvendit Popullor të Republikës
Popullore
të Shqipërisë.
Mbasi po dhe shqyrtoj Konventën e adoptuar
ngo
Asamblea
e Përgjithëshme
e Organizatës
së Kombeve të Bashkuara
me 9 Dhjetor 1948 mbi
ndalimin
dhe ndëshkimin
e krimit të Gjenocidit,
vendos aderimin e Republikës popullore
të Shqipërisë
në këtë Konventë me rezervat që vijojnë.
1) Përsa i përket nenit IX-të. Republika
Popullore
e Shqipërisë
nuk
konsiderohet
e Iidrlur nga dispozitat e nenit IX që parashikojnë
se mosmarrëveshjet midis Palë\e kontraktonjëse
në lidhje me interpretimin,
aplikimin
ose
zbatimin e Konventës do t'i nënshtrohen shqyrtimit të Gjykotës Ndërkombëtare
të Drejtësisë. mbi kërkesi~n e njerës Palë në mosmarrëveshje.
Republika
Popullore e Shqipër isë dekllaron
se përsa i përket kompetencës të Gjykatës mbi
mosmarrëveshjet
lidhur me interpretimin,
aplikimin dhe zbatimin e Konventës
do të valhdojë
të mbrojë pikpamjen,
sikundër e ko bërë deri sot, se, në çdo
rast të veçantë, akordi i të gjitha palëve në mosmarrëveshje
është
i nevojshëm për ti dhënë Gjykatës Ndërkombëtare
të Drejtësisë kompetencë që të
gjykojë dhe vendosë mbi mosmarrëveshjen.
2) Përsa i përket nenit XII. Republika
popullore
e Shqipërisë deklaron
se ajo nuk pranon termat e nenit XII-të të Konventës dhe çmon se të gjitha
klauzolat
e kësaj Konvente
duhElt t' aplikohen
në tokat jo autonome
duke

Tiranë, me 9-11-1954
Nr. i dekretit
1962

aplikimin

E KRIMIT TË GJENOCIDIT

E PERGJITHESHME E KOMBEVE

ADOPTUAR

TË BASHKUARA

Palët kontraktonjëse:
Duke ..marrë parasysh se Asamblea
e Përgjithëshme
e Organizatës
së
~o~beve
te Ba.shku~ra, ..me ..rez?lutë.n e soj 96 (I) datë 11 dhjetor
1946, ka
k e J.ru~r. se gJe~ocr?r eshte nje knm simbas së drejtës
ndërkombëtare
në
un ers.. tim me .rymen dhe qëllimet e Kombeve të Bashkuara
dhe që bot
e qyteteruar
e denon;
a
Duke. d i~~r ~~ në t~ gjitha periudhat
e historisë gjenocidi
i ka shkaktuar humbje te medha nJerëzimit·
T.ë bindur se, për të çliruar' njerëzimin ngo një ml'erim k'
h
bashkepu~im~. ndërk.?mbëtar
është i nevojshëm:
aq I tmers ëm,
Rane

e saj

pER PRES1DIUMIN E KUVENDIT POPULLOR
TE REPUBLIKES POPULLORE TE SHQIPERIS~
SEKRETARI:
KRYETARI:
sami Baholli
Haxhi Lleshi

ne marreveshje

për

so vijon:

Neni 1.Polët ~~>ntraktonjëse konfirmojnë se gjenocidi qoftë i kryer në ok h"
ose ne kohe lufte, është një krim simbas së drejtës ndërkombëtare
pa·fe
ato angazhohen
t'a ndalojnë
dhe to denojnë.
e CI In

t

N"

DEKRET

përfshirë edhe tokat nën tutori.
Dhe deklaron
se do të sigurojë

ASAMBLEA

ME 9 DHJETOR 1948

Neni 11.-

1) Kjo Konventë, tekstet e së cilës në gjuhët
frenge dhe ruse, kanë vlerë të barabartë,
do të

DHE N~~SHKIM!.N

VI.

paragrafit

paragrafin

KONVENTA

PËR NDALIMIN

simbas

k" " K

Neni 2.-

"
. e .. ~.te on~.e~të p.~r gjenocid kuptohet
një nga veprimet e më poshtkeme "r
, bere me qellim per të shkatruar, plotës'sht ose pjesërishtë
nJ'ë grup
om betar, etnik, racial ose fetar siç është'
o) vrasja e antarëve
të ~rupit.
.
b) dëmtimi i rëndë trupor ose mendor
i antarëve të
't
c) vumja
q"W
. ht
...
grupi.
hk
..
.. .e. Iml.s
e grupit ne kondita jetese të tilla që shk kt . "
s atnmrn e tiJ fizik te plotë ose të pjesëshëm.
o oJne
d) masa ~ë kanë P~~ qëllim të ndalojnë
lindjet në gjirin e
ru it
e) transferim me force i femijve të gru;:>it në një grup tjetër. g p.

"

Neni 3.-

Denohen aktet që vijojnë:
o) Gjenocidi.
b) Marreveshja
për të kryer gjen~cidin
c) Nxitja .direkte. dhe publike për të kr;er
d) Tentativa e gjenocidit.
e) Komplisiteti
në gjenocid.

gjenocidin.

Neni 4.Përm:neJ~~:at "që k?në kryer .~je~ocidin ose një ç.fardo ngo aktet e tjera të
ose ·privatë. ne nenrn III do te den ohen, qofshin këta qeveritarë.
funksionarë

Neni 5.Palët
."
tutat e
tyr kbntrakto
"k f' nJese
cn~a~ h o h e~ të marrin, në konformitet
me kushted'
. e pe~. a .?se: masat ligjore te nevojshme për të siguruar
zbatimin
~en~fe0~:a~~ te kkes~!. Konvente dhe .veçanërisht të parashikojnë
ndëshkime
" .
de Ive ..un e~ personave fajtor të gjenocidit
ose të nJ'ë ngo aktet
e permen ura ne nenrn III.

Nem 6.mend Perso~at e. akllt~ar
~.ër gjenocid
ose cilin do nga aktet e tjera të përura ne nenin
o te nxiren përpara
gjykatave
kompetente
të Shtetit

__________
në tokën e të cilit
është
kryer akti ose përpara
gjykatës
kriminale
e cila do të jetë kompetente
kundrejt
atyre nga
njëse që do të kenë njohur juridiksionin
e soj.

Ndërkombëtare
Palët kontrakto-

Neni. '7
Gjenocidi
dhe aktet e tjera të përmendura
në nenin ii! nuk konsiderohen si krime politike përsa i përket ekstradimit.
Palët kontraktonjëse
angazhohen
në një rast të tillë të lejojnë
ekstredimin konform legjisiaeionit
të tyre dhe traktateve
në fuqi.
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Neni 14.Kjo Konventë ka n.ië afat rJrel' 10 . t" h
d
'
..
..
ç; .
d
"
.
.."
'Ije es
nga
ata e hyrjes te 3ai n.?
uql '.. rr ~ pas. CiO ..0 te )ete
ne f'Jo; p2r n;" genudhë 5 vjeçare e këShtu me
radhe kundrejt
Palev.) Kontraktonl,ese
q.c, n"k do ta kene" ,
..
k
. f"
.•.
•
~ cenoncu''"
te pa t..
en gjaslt",
muaj perpora
mbarim:t t' datit
nen
..
b"h
~'
..
n'"
. ff.;
hk .
d'
. ~ - onClml
e et me onen e
Je nJQ "m, me s rim r.re;tuar
Sekretarit i,i; Përg,'thë h"
t" K
Bashkuara.
" dO
I
S em
e
ombeve
f

Neni .15.--

Neni 8.-Çdo Palë kontraktonjëse
mund t'u drejtohet
organeve
kompetente
të
Kombeve të Bashkuara, me qëllim
që kët0 të marrin, konform
Kartës së
Kombeve të Bashkuara, masat që do të gjykojnë te përshtatëshme
për ndalimin dhe ndëshkimin
e akteve të gjenocidit
ose të njerit prej akteve të përmëndura
në nenin
111·të.

Neni. 9.Mosmarrëveshjet
midis Palëve kontraktonjëse
në lidhje me interpretimin
aplikimin
ose zbatimin
e kësaj Konvente, duke përfshirë edhe ato
që kanë
lidhje me përgjegjësinë
e një shteti për çeshtje
gjenocidi
ose për një nga
aktet e përmendura
në nenin III, do t'i parashtrohen
gjykatës
Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi kërkesën e njerës nga Palët në mosmarrëveshje.

Neni 10.Kjo Konventë,

tekstet e së cilës në
kanë vlerë të' njëjtë,

gjuhët
Engleze, Kineze, Spanjolle,
do të mbaje datël'l 9 dhjetor 1948

Neni 11
Kjo Konventë do të hapet për nënëshkrimin
deri me 31 dhjetor
1949
për çdo anëtar të Kombeve të
Bashkuara
dhe për çdo shtet tjetër jo anëtar të cilit Asamblea
e Përgjithëshme
do t'i ketë dërguar
një ftesë për këtë
qëllim.
Kjo Konventë do të ratifikohet
dhe instrumentat
e ratifikimit
do t.ë depozitohen
pranë Sekretarit të Përgjithëshem
të Kombeve të Bashkuara.
Duke filluar nga 1 Janari 1950 në këtë Konventë mund të aderojë çdo
Anëtar i Kombeve të Bashkuara
dhe çdo shtet jo anëtar që do të ketë marrë
ftesën e lartpërmend\Jr.
Instrumentat
e aderimlt
do të depozitohen
pranë Sekretarit të Përgjithëshëm të Kombeve të Bashkuara.
.
Neni 12.Çdo Palë kontraktonjëse,
me anën të një njoftimi
drejtuar
Sekretarit"
të Përgjithëshëm
të Kombeve ~ë Bashkuara,
mund në çdo
kohë
të shtrijë
aplikimin
e kësaj Konvente në të gjitha teritoret
ose në njerën nga teritorët
për të cilat ajo drejton marëdhënjet
e jashtëme.

Neni

1:3.

Prej ditës kur të njëzet instrumentat
e parë të ratifikimit
ose
aderimit
do të jenë depozituar
Sekretari
i Përgjithshëm
do të mbajë proçes-verbal.
Ay do t' ja transmetoj
kopjen e këtij proçes-verbali
të gjitha sJoteteve anëtarë
të Kombeve të Bashkuara dhe shteteve jo anëtare që bëhet fjalë në nenin XI.
Kjo Konventë do të hyjë në fuqi të nëntëdhjetën
ditë mbas datës
të
depozitimit
të instrumentit
të njëzet të ratifikimit
ose të aderimit.
Çdo ratifikim
ose aderim i bërë mbas kesaj
date do të hyjë në fuqi
të nëntëdhjetë n ditë
mbas
depozitimit
të
instrumantit
të ratifikimit
ose
aderimit.

Në. qoftë se, në v:Hm të denoncirnç-.,,·~,
P
h.
' - numuri i olëve në këtë marrëv:.s ,Je ulet në 16, konventa
pushon së qëni në fuqi nga data
ben efekt denonCimi i fund,t.'
me të cilën

Neni 16." Kërkesa për rev!zionimin
e kësaj
Kon'/ente mund t" f
I L. -!.•
I
kohe ng' ~-J
p , .. I
'
k
...
e ormu,O'Je, ne çao
,u
.,.'.JO
a,e o<omra tonJese me anËn e nj'ë
. ff;
hi'
.
tuar S'.k--o'OI··lt
te" p"ergJnnes
".'"
h"enl.
njO Im, me s KOJm dreJ"- rel...
Asamblea
e PËrgjlthëshme
d u h en mmrë në I idhje me këtë
.. ..Sekretari
gjithe shteteve
të përmendur

do të vendose','
kërkesë.

b
m i masat

Neni 17.i Kornbsve të Bashkuara

i Pë.rgjithëshëm
Ar.etarë të Kombeve
në nenin XI.

të Bashkuara
'"

që aventualis.'n' "

do t' iu
. f· '" t"
Sht t
.njo .0J.e ~
e eve JO onetare

dhe

a) f\J~n,~shkrirnet, ratifikimet
dhe a.derimet e bëra në zbatim të nenit XII.
b) Njottlmet
e marra ne zbatim te nenit XII.
el ,Dotën në të cilën kjo Konvente
do të hYJ'e" .. f, .
nenit XIII.
ne uql në zbatim të
d) Deno~cimet
e bëra në zbati m të nenit XIV.
el ~broglmln
e Konventës në zbatirr; të nenit XV.
f) Njoftimet
e marra në zbatim të nenit XVI.

Neni 18.Origjinali
i kësaj Konvente
së Kombeve të Bashkuara.'

do të depozitohet

n'arshivat

K
b Një ko~e e vërtetu~r d~ t' u dërgohet
të gjitha Shteteve
om eve te bashkuara
dne Snteteve JO anëtarë të përmendur

e O

't"
ganlza

es

anëtarë
në Nenin

të
XI

Neni 19.b

eve

Kjo Konventë
B
të
ashkuara

do të rregJ'istrohet
në datën e hyrjes

nga <:;ekr-.,tar·,
~
'"
të soj në fuqi.

p

ërgjithëshëm

i Kom-

DEKRET
Mbi caktimin
e numrit
katave të qarqeve

të gjyqtarëve

dhe

të

n

d'h"
I

.
.
mes gjyqtarëve

të

gjy_

.
Në bazë të nenit 34 të Iigjës Nr. 1284 datë 9-6-1951
. .
. ..
Q'yqsor'k
.. h"
d
h
mbl organIZImin
_I
, SI urse .e~ te n rys uar me dekretin
Nr. 1778 d. 3-12-1953'
Me propOZimin e Oeverisë;
,

PRESIDIUMI I KUVENDIT POPULLOR
VENDOSI:
Numuri i gjyqtarëve
ooktohet si vijon:

dhe

Neni 1.gjyqtarëve

i ndihmës

të gjykatave

të

qarqeve

