GAZETA

mbi incidentet e ndo;ë anijes në mbajtjen e
organet kompetente të
ndihmën e nevojëshme.
lrimi t të konsulli t kanë
tare të shtetit që emë>a lajmërimin paraprak
.timin e këtyre masave,
t, atë doganor, të pasa:hit dhe të pasagjerëve.
~njerës nga Palët Kor./·
ë njoftojnë me njëherë
~marrë, Ato do ti japin
zbatimin e masave që
11ij('~ dhe (~thl;rresin të
"S ose avm'isë si dhe në
~ shtetit që emëroi konojnë që të merren masa
ëv€ sidhe për shpëtimin
lijev(' nl; institucionet e
Iclrimil li' konsullit dhe
organeve,
L e marrëveshjeve
ndërstrof ash ose avarish të

traktonjëse
gjashtë muaj
nuk do të çfaqë dëshirën
Bërë në Tiranë me
hën shqipe dhe rumune

ZYRTARE

para m.bari!:,:lit të pe~iu?hës p~'ej pesl' vjdi.;sh,
me shknm per denonclml~ .~ saJ.
,
.,
12 shtator 1960 në dy ongJInale, secIla ne gjudhe të dy tekstet kanë fuqi të barabartë.

ML AUTORIZIM
TË PRESIDIUMlT
TË KU':'TENDIT
POPULLOR TË REPUBLIKËS POPULLORE TË
SHQIPERISE
VASIL NATHANAILT
ME AUTORIZIM TË PRESIDIUMIT
TË
ASAMBLESË SË MA.DHE KOMBËTARE
TË REPUBLIKËS POPULLORE RU;MUNJ~
GJEORGJE VALLÇESKU
Shënim: Instrumentat e ratifikimit u çkëmbyen në Bukuresht më 20-10-1961.

mbi raLifikimin

dhe Republikës
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Li; ;'-;ilqipërisë
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Popullore l{uJllunc J\lIJi
dhi'l1i'L'11 (' I1dihmi;s
çështje civile, familjare dhe penale.

Në mbësht!2tje

të nenit

58, pika

9, të Kushtetutës

së

juridike

për

Republikës

Popullore të Shqipërisë;
Me propozimin (' Q(>v(']'isi:;:

Ratifikimin
e Konventës midis Republikës Popullore të Shqipërisë
dhe Republikës popullore Rumune mbi dhënien e ndihmës juridike për
çështje civile, familjare dhe penale.
Tira.në. me 17 prill 1961
Nr. i dekretit: 3250

~nte_lidhur me- të erejtat
bashkëpuntorët
e përfafunksioneve konsullore,
ipllornatik i bashkëpun-

PËR PRESIDIUlVlIN E KUVENDIT POPULLOR
TË REPUBLIKËS POPULLORE TB; SHQIPËRISË
SEKRETARI
Sami Baholli

KRYETARI
Haxhi Lleshi
KONVENTË

do të hyjë në fuqi ditën
o të bëhet në Bukuresht.

MIDIS REPUBLIKËS
POPULLORE
TË SHQIPËRISË
DHE
H.EPUBLIKËS POPULLORE
RUMUNE II/rEI DHËNIEN E NDIHMËS
JURIDIKE
PËR ÇËSHTJET CIVILE, FAMILJAR~~ DHE PENALE
Presidiumi
i 'Kuvendit Popullor të Republikës Popullore të Shqip.irisë dhe Presidiumi i Asamblesë së Madhe Kombëtare të RepubIlkës

~t, Mbetet në fuqi gjith~ njera
nga Palët Kon-

Popullore Rumune,
Duke dashur të forcojnë

marrëdhëni,et

vëllazërore

'
midi's të dy ven-o

deve dhe popujve të tyre dhe të zhvillojnë në fushën e bashkëpunimit
marrëdhëniet juridike midis të dy vendeve, vendosën të lidhin !lljë konvente mbi dhënien e ndihmës juridike në çështjet civile, familjare dhe penale dhe për këtë qëllim, emëruan të plotfuqishmit e tyre:
.Presidiumi i Kuvendit P9pullor të Republikës Popullore të Shqipë>risë Riza Taushani, zëvendës ministër i Drejtësisë.
• Presidiumi i Asamblesë së Madhe Kombëtare të RepUiblikësPopullore Rumune Gjeorgje Vellçesku, ambasador i Jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë i Republikës Popullore Rumune në Republikën Popullore të
Shqipërisë, të cilët pas çikëmibiinittë plotfuqive të tyre, që u gjetën në
formë të duhur dhe të plotë, u muarrën vesh për sa vijon:

Palët Kontraktuese u japin njera tjetrës ndihmë juridike me anë të
kryerjes së veprimeve proçeduriale si: përpilimi, dërgimi dhe dorëzimi i
dokumentave, dërgimi ose dorëzimi i provave materiale, bërja e ekspertimeve dhe kqyrjeve në vend, pyetja e palëve, të pandehUJ.'Ve,
pyetja dëshmitarëve, ekspertëve dhe e personave të tjerë, bërja e kontrollimeve dhe
e sekuestrimeve, si dhe e veprimtarive të tjera të parasl1ikuara në ketë
Konventë.

1) Institucionet €. drejtësisë dhe institucionet e tjera të Palëve Kontraktuese përrlorL"l,në marrëdhëniet midis tyre. gjuhën e vet ose gjuhën

Mbrojtja juridike
1) Shtetasit e njerës Palë Kontraktuese dhe personat juridikë
të sajë, të krijuar sipas ligjës të kësaj Pale (që inë tutje do quhen
«shtetas») përsa u përket të drejtave të tyre personale dhe pasurore, gëzojnë në teritorin e Palës tjetër Kontraktuese, po atë mbrojtje juridike sikundër edhe shtetasit dhe personat juridike të kësaj Pale Kontr.aktuese.
2) Shtetasit e një Pa~ Kontraktuese, ka.n~ të drejtë t''.: drejto.h7:nli~
risht dhe pa pengesa gjykatave,. prokuronse,
zyrave' te notense (qe
më tutje do të quhen -<-<institucione
të drejtësisë») dhe institucioneve të
tj~ra të Palës tjetër Kontraktuese, në ..komp~tenc~n .~ t~ cilav~ hyjnë
çështjet civile, familjare dhe penale, te marnnp]ese ne. to, Sl dhe t~
drejtoj!llë kërkesa dhe të ngrejnë padi po në ato kushte Sl dhe shtetas1t
e Palës tjetër 'Kontraktuese.

Dhënia e ndihmës juridike
1) Institucionet e drejtësisë të të dy Palëve K~ntraktuese u japin
ndihmë juridike njeri tjetrit për çështjet civile, familjare dhe penal~. .
2) Institucionet e drejtësisë të të dy Palëve Kontr~~u€se.~ J.apm
ndihmë juridike edhe institucioneve të tjer~, në ko~pe'tencen e te c1lave
hyjnë çështjet që përmenden në paragraflll e pare.

f·Use.

2) Kërkesa për dhënien e ndihmës juridike "i dhe dokumentat që i
bashkëngjiten, duhet të jenë të përpiluara në gjuhën e Palës Kontraktuese që ka bërë porosinë të shoqëruara me përkthim të vërtetuar në gjuhën e Palës Kontraktuese së cilës i është drejtuar porosia.
3) Pala Kontraktuese së cilës i është drejtuar porosia, i krye!Ilveprimet në lidhje me kërkesën e dhënies së ndihmës juridike, në gjuhën e
vet.

Kërkesa për dhënie ndihmë juridike duhet të përmbajë këto të
dhëna:
a) emërtimin e institucionit që bën porosinë;
e} emërtimin e institucionit që i drejtohet porosia;
c) tregimin eçështjes për të cilën kërkohet ndihma juridike:
çJ emerin dhe mbiemrin e palëve, të të pandehurve ose të të dënuar.•.e. st..tetë.s.inee tyre, profesionin, vendbanimin Ose vendqëndrimin e
:cibe, në rast se kanë përfaqësues, emërat dhe mbiemërat si dhe
€ tyre:
dJ të dhënat e nevojËShme mbi thelbin e porosisë, dhe, për çështJe!: penale. pershkrimin e krimit.

Neni 3
Mënyra e Komunikimit
1) Në dhënien e !lldihmës juridike, institucionet e drejtësisë të Palëve
Kontraktuese komUJl1ikojnë
midis tyre nëpërmjet organeiVetë tyre qëndrore,
përderisa nuk parashikohet ndryshe nga kjo konventë.
2) Institucionet e tjera, në :kompentencën e të cilave janë çështjet
civile ose familjare, komunikojnë me institucionet e drejtësisë të Palës
tjetër Kontraktuese nëpërmjet të Ministrisë së Drejtësisë.

1) Në kryerjen e porosisë për dhënien e ndihmës juridike, institucioni të cilit i është drejtuar porosia, ~baton legjislacionin e shtetit të
tij. Por me kërkesën e institucionit qe bën porosinë ai mund të zbatojë normat proçeduriale të Palës Kontraktuese që bën porosinë, në
qoftë se ato nuk vijnë në kundërshtim me legjislacionin e shtetit të tij.
2) Kur institucionit të cilit i drejtohet porosia nuk është kompe-

tent per kryerjen e poroSlse, atehere ai ia dergon kryesisht porosme
institueionit kompetent, dhe njofton pel' kete institueionin ,qe ka
here kerkesen.
3) Me kerkesen e institucionit i cHi ka bere porosine, institucioni
te eilit i eshte drejtuar kja, njofton me kohe ate per daten dhe vendin
e kryerjes se porosise,
4) Pas kryerjes se porosise, institucioni te cilit i eshte drejtuar porosia, ia kthen dokum€ll1tatinstitueionit qe ka bere perosine. Kur ndihma juridike nuk mund te jepet, institueioni te cHit i eshte drejtuar
porosia, ia kthen dokumentat institucionit qe kabere
porosine, duke
i njoftuar njikohesisht rrethanat qe kane penguar kryerjen e porosise.

Dokumentat /Cledergohen ne baze te kesaj Konvente, duhet te kenE;
neneshkrimin dhe vulen zyrtare.

qe ka here porosine, ose perkthyesi i caktuar prej tij sipas ligjes ose
perfaqesuesi dipllomatik ose konsullor i njeres nga Palet Kontraktuese.
3) Ne perosine per dorezimin e dokumentave duhet te shenohen
adresa e perpikte e marresit dhe tregimi i dokum€!tltaveqe duhet te dorezohen.
4) Kur dokumentat nuk mund te dorezohen ne adresen qe tregohet
ne porosine, institucioni te cHit i drejtohet porosia, me inisiativen e tij,
duhet te marre masat e ne:vojeshme per te gjetur aclresen; kur gjetja
e adr€'SesIllga institucioni te cilit i eshte drejtuar porosia, eshte e pa
mundur, ai njofton per kete institucionim. qe ka bere porosine dhe i
kthen ketij dokumentat qe duhet te dorezoheshin.

Vertetimi i dorezimit te dok:1Inentave behet ne perputhje me dispozitat mbi dorezimin edokumentave te Pales Kontraktuese se ciles i
drejtohet porosia.

Paprekshmeria e deshmitareve dhe eksperteve
1) Deshmitari os-eeksperti qe paraqitet ne institucionet e drejtesise
te Pales Kontraktuese e cila ka bere porosine, me ftese te dorezuar atij
nga institueioni i Pales Kontraktuese qe i eshte drejtuar porosia, pavaresisht nga shtetesia e tij, nuk mund t'i neneshtrohet ekzekutimit te njei
denimi, ndjekjes ose arrestimit, qofte per vepra penalisht te denueshrne
qe perbejne objektin ne shqyrtim. qoft€ per ndcnje veper t}eter qe denohet penalisht, te kryer para se te kalonte kufirin e shtetit qe ka bike porosine. as te denohen. gjithashtu, per vepra te tilla ne teritorin e Pales
Kontrah.~ese qe ka bere porosine.
2) Deshmitari ose eksperti humbet kete garanci ne qoftese nuk e
len teritorin e Pales Kontraktuese qe ka bere porasine brenda nje jave
nga dita kur institucioni qe ka bere perosine, e IIljoftonate se prania e
metejshme e tij nuk eshte e nevojeshme me. Ne kete afat nuk llogaritet koha gjate se ciles deshmitari ose eksperti, pa faj, lIluk'ka mundur te
lere teritorin e Pales Kontraktuese qe ka bere porosine.

\

ne
perputhje me rregullat qe jane ne fuqi ne vendin e tij, ne qofte se dokumenti qe dorezohet eshte perpilluar ne gjuhen e tij ose atij i eshte
bashkengjitur perkthimi i vertetuar. Ne raste te tjera institucioni te cilit i drejfuhet porosia, ia dorezon kete dokument marresit, kur ky i fundit e pranon ate vullnetarisht..
2) Vertetimin e p€rkthimit e ben perkthyesi zyrtar ose institucioni

Palet kontraktuese kane te drejte t'u dorezojne dokumentat shtetasve te tyre, kur keta i pranojne, nepermjet perfaqesive te tyre dipllomatike ose konsullore.

1) Dokumentat e p€l"piluara ose te vertetuara ne formen pEirkatese
nga crgam kompetent shteteror, ose nga personi zyrtar dhe te pajisura
!:!:lie' ..•"1.l..1e me sterne ne teIitorin e njeres pale kontraktuese pranohen ne
~'T2'i;;:ri"'l
e Pales tjeter K0ntraktU€~e pa ndonje vertetim tjeter. Po kesl-i::U ~-eprohet edhe per neneshkrimet e vertetuara simbas dispozitave
li' nje.r'es nga Palet Kontraktuese.
2) Dokumentat, te cilat ne teritorin e njeres nga Palet Kontraktuese
quhEn si dokumenta zyrtare, kane fuqine provuese te dokumentave
zyTtzre edhe ne teritorin e Pales tjeter Kontraktuese.

1) Institucioni te cHit i drejtohet porosia, dorezon dokumentat

1) Pala Kontraktue&e se ciles i eshte drejtuar porosia, nuk kerkon
p3.gimin e shpenzimeve t~. bera per dhenien e ndihmes juridike. Palet
Kontral<:tuesemarrin persiper te gjitha shpenzimet lidhur me dhenien

N__(._6

e ndihmës juridike në teritoret e tyre, si dhe shpenzimet
marrjen e provave,

lidhur

me

, ~~ Insti~~ioni të cilit i është drejtuar porosia, i njofton institucion~t ~: ka b.e:.e porosinë shumën e shpenzimeve. Në qoftë se institucionr qe ka ,?ere pO~'osmëd~ të. marrë këto shpenzime nga personi që de~
~yr.?h~t..t l. paguaJ ato, keto l mbeten Palës Kontraktuese institucioni
l se c1les l ka nxjerrë.

Refuzimi i dhënies së ndihmës juridike
Ndihma juridike mund. të refuz~~et kur dhënja e saj mund të
dëmtojë l'€ndin shoqëror dhe ekonom1K te Pales Kontrah.'tuese së cilës
i është drejtuar porosia.

.
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lës tjetër 'KO'Iltraktuesenga taksat dhe sh~nzi~et ..g~yqësore, dh~. kanë të drejtë për ndihmë juridike falas po ne ate velll1~ dhe po n~ at?
kushte si edhe shtetasit e vet.
Çkarkimi nga shpenz1met perfshm të
gjitha veprimet proçeduriale si dhe ato të ekzekutimit.
Neni 19
1) Dokumentat mbi gjëndjen personale si .. ~he familjare, m?i. ~
c.rdhurat dhe pasurinë, që nevojiten për t'u perJa:sht,uar.II1'g~pagim1 1
taksës dhe shpenzimeve gjyqësore, lëshohen nga mstltuclOnet kompetentet të Palës Kontraktues.e, në teritorin e së cilës personi i intereSWHka vendbanimin ose vendqëndrimin e tij.
2) Në qoftë se IJ€rsoni i interesuar nuk k:a vendbanimin ~.s~ve~dqëndrimin në asnjë nga teritoret e Palëve Kontraktues.~, es~t:ë l J?Jartueshëm dokumenti që lëshohet ose vërtetohet !nga perfaqes1a dIp110'matike ose konsullore të shtetit të tij.
3) Institucioni që jep vendimin në bazë të kërkesës të interesuarit
mbi përjashtimin nga pagb1i i ta..1.;:sës
dhe shpt'I1zimeve gjyqësore,
mund të kërkojë shpjegime plotësuese.

Njoftime mbi çështjet juridike
Ministritë e Drejtësisë të Palëve Kontl'aktuese u japin njëra tjetrës njoftime mbi çështjet jU1idike.

Ndihma juridike në çështjet civile dhe familjare

Shtetasi i njërës Palë Kontraktuese, që dëshërOln t'i bëjë këvlresë
institucionit të Palës tjetër Kontraktuese mbi përjashtimin nga pagimi i taksës dhe i shpenzimeve gjyqësore, si dhe mbi pjesëmarrjen
e
avokatit në zhvi.llimin e proçe;it. mund t'ia parashtrojë këtë kërkesë
gjykatës kompetentet të vend-banimit ose. vend:Ië~drimit të. ~~j.~ërkesa për përjashtim nga taksa dhe shpenzrme gJyqesore e bere SIpas
ligjës, i dërgohet së bashku me dokumentat që ?ërme.~de11n~ paragrafin e I-rë të nenit 19 si dhe me dokumentat e tJera te paraqItura nga
personi i interesuar, gjykatës kompetente të Palës tjetër KontraktuesE.

Nënkapitulli I
Shpenzimet gjyqësore

Shtetasve të një Pale Kontraktue;e që marrin pjesë në gjykaw.r
e Palës tjetër Kontraktuese dhe banojnë në teritorin e njërës nga Palët Kontraktuese, nuk mund t'u ngarkohet detyrimi për të siguruar
shpenzimet gjyqësore vetëm për shkak se ata janë të huaj ose nuk kanë v,endbanimi ose vendqëndrimi t€ përherëshëm, ose qëndrën e veprimtarisë në teritorin e Palës së cilës i përkiet gjykata.

ZCJtësiajuridike dhe zotësia për të vepruar e një pe1'so!1ipërcak..
tohen nga legjislacioni i Palës Kontraktuese, shtetas i së cilës ësht~

_.

1) Kushtet që kërkohen për secilin bashkëshort të ardhëshëm për
lidhjen e martesës, përcaktohen nga legjislacioni i Palës Kontraktuese

shtetas i së cilës është ky bashkëshort i ardhëshëm. Në kushtet që kërkohen për lidhjen e martesës
hyn edhe
autorizimi i institucioneve
shtetërore
kompetente,
hIr një autorizim i tillë parashikohet
nga legjislacioni i Palës 'Kontraktuese
shtetas i së cilës është bashkëshorti
i
ardhëshëm.
2) Forma e lidhjes së martesës
përcaktohet
nga
legjislacioni
Palës Kontraktuese,
në teritorin e së cilës bëhet lidhja e martesës.
3) Forma e lidhjes së martesës, që zbatohet nga përfaqësuesi dip110matik ose konsullor i autorizuar, përcaktohet nga legjislacioni i ven·
dit të përfaqësisë dipllomatike ose' konsullore.

1) Marrëdhëniet
juridike
personale dhe pasurore
të bashkëshortëve, përcaktohen nga legjislacioni i asaj Pale' Kontraktuese,
shtetës l
së cilës janë ata.
2) Kur njeri nga bashkëshortët
është shtetas i njerës Palë
Kontraktuese
dhe
tjetri
është
shtetas
i
Palës
tjetër
Kontraktuese, marrëdhëniet
e tyre juridike personale dhe pasurore përcaktohen nga legjislacioni i asaj Pale Kontra.'..;:DJeSe në teritorin e së cilës
ata kanë ose kanë patU!' kohën e fundit
vendbanimin
e tyre të përbashkët.

1) Pël' zgjidhjen e martesës janë
kompetente
gjykatat
e Palës
KontraktuE:':e shtetas të së cilës janë bashkëshortët;
kur bashkëshortët kanë vend-banimin
në teritorin e Palës tjetër 'Kontraktuese,
kom·
petente janë gjithashtu
edhe gjykatat e kësaj Pale Kontraktuese,
të ei··
cat zbatojnë legjislacionin e Palës Kontraktuese,
shtetas të së cilës janë bashkëshortët.
2) Kur në kohën e ngritjes së padies për zgjidhjen e martesës njeri
nga bashkëshortët
është shtetas i njërës Palë Kontraktuese
dhe tjetri
i Palës tjetër 'Kontraktuese, kompetente janë gjykatat e asaj Pale Kontraktuese në teritcrin e së cilës bashkëshortët kanë vendbanimin e tyre, dhe kur njëri banon në teritorin e njërës dhe tjetri në teritorin
e
tjetrës Palë Kontraktuese,
kompetente janë gjykatat
e të. dy
Palëve
KontraktuesE'. Gjyki1tat në çdo rast zbatojnë legjislacionin
e shtetit tp

1) Marrëdhëniet
juridike midis prindërve dhe fëmijëve rregullohen
nga legjislacioni i Palës Kontraktuese,
shtetas i së cilës është fëmija.
2) Çështjet në lidhje me kundërshtimin
dhe vërtetimin
e atësisë
dhe amësisë zgjidhen në përputhje me legjisla.cionin e Palës Kontraktuese shtetas të së cilës është fëmija.

l) Për marrjen e vendimeve lidhur rrie marrëdhëniet
juridike
të
përmendura
në nenin 26, janë kompetente gjykatat e asaj Pale
'Kontraktuese, shtetas të së cilës është fëmija.
2) Kur paditësi dhe i padituri banojnë në teritorin e n]eres
nga
Palët Kontraktues€'. atëhere kompetente janë edhe
gjykatat
e kësaj
Pale, por duke respektuar dispozi:at e :-lenit 26.

Deklarimi

çdukjes, i vdekjes dhe konstatimi
faktit të vdekjes

i

l) Për çështjet e deklal'imit. :ë cdukjes ose të vdekjes së një perL
mni ose të konstatimit të kohës ::-ë vdekjes. konstatimi i faktit të vdekjes, kompetente janë insitucionet e asaj Fale Kontraktuese
::ohtetas i së
cilës ka qënë personi në atë kohë kur ishte i gjallë sipas të dhënave të
fundit.
2) Institucionet e njërës Palë Kontraktuese
mund të shpallin shtet<1sin e Palës tjetër 'Kontraktuese të çdukur ose të vdekur' si edhe
të
konstatojnë kohën e vdekjes, të konstatojnë faktin e vdekjes së tij kur:
a) kërkesa bëhet nga një person që banon në teritorin e Palës Kon~raktuese. institucionit
të së cilës i paraqitet kërkesa dhe që sipas 1igjës të këoai Pale, është kompetE'nte ta shqyrtojë:
b) i çdukuri vendbanimin e tij të fundit e ka patm' në teritorin
e
Palës Kontraktuese,
institucionit
të së cilës i paraqitet
kërkesa.
3) Në rastet e parashikuara
në paragrafet
1 dhe 2 të sipërme Institucionet e Palëve Kontraktuese
zbatojnë legjislacionin e shtetit
të
tyre.

tyre.

Dispozitat
pavlefshme.

e nenit 24 zbatohen

dhe për deklarimin

e martesës

si të

1) Për çështjet e tutorisë dhe kujdestarisë
ndaj shtetasve të Palëve Kontraktuese,
kur Kcmvf'nta nuk narashikon
ndryshe. komoetentE'
janë institucionet e k!Uioestari.së së Palës Kontraktuese,
shtetas i së cilës është personi që vihet nçnë tutori ose kujdestari.
2) Rastet dhekushtpt
për vënien nën tutori ose kujdestari si dhe
për heqien nga tutoria dhe kujdestaria, rregullohen nga legjislacioni
i

Palës Kontraktuese. shtetas i së cilës është personi që vihet nënë tutori ose kujdestari.
3) MarI'ëdhëniet juridike midis tutori t ose kujdestalit dhe personit
të vënë nënë tutori ose kujdestari, rregullohen nga legjislacioni i Palës
Kontraktuese institucioni i kujdestarisë të së cilës ka caktuar tutorin
ose kujdestarin.
4) Në lidhje me detyrimin e pranimit të tutorisë ose kujdestarisë
zbatohet legjislacioni i Palës 'Kontraktuese, shtetas i së cilës është personi që caktohet tutor ose kujdestar.

1) Kur marrjen e masave në lidhje me tutorinë ose kujdestarinë
e kërkojnë interesat e personit të vënë nënë tutori ose nënë kujdestari, vendbanimi ose vend-qëndrimi. ose pasuria e të cilit ndodhet në teritorin e Palës tjetër Kontraktuese, institucioni i kUjdestarisë i kësaj
Pale Kontraktuese duhet t'ia njoftojë me një herë institucionit të kujdestarisë të Palës tjetër Kontraktuese që është kompetent në bazë të
paragrafit 1 të nenit 29.
2) Në raste të ngutëshme, institucioni i kUjdestarisë i Palës tjetër
Kontraktuese mund të marrë edhe vetë masat e nevojëshme, por ai duhet të njoftojë menjëherë mbi masat paraprake që ka marrë, organin
e kujdestarisë që është kompetent në bazë të paragrafit 1 të nenit 29.
Masat e marra mbeten në fuqi gjersa ky institucion i kujdestarisë të
marrë ndonjë vendim tjetër.

1) Kur vend-banimi ose vend-qëndrimi ose pasuria e perr-sonitqë
është nënë tutori ose kujdestari ndodhet në teritorin e Palës tjetër
Kontraktuese, institucioni i kujdestarisë i cili është kompetent në bazë të paragrafit 1 të nenit 29 mund t'ua kaloië kompetencat lidhur me
tutorinë ose kujdestarinë institucioneve të Palës tjetër Kontraktuese.
Kalimi është i vlefshëm vetëm në ato raste kur institucioni i kujdestarisë të cilit i bëhet kërkesa pranon detyrën e tutori së ose kuidestarisë dhe për këtë njofton institucionin e kujdestarisë që ka bërë kërkesën.
2) Institucioni i kujdestarisë i Palës tjetër 'Kontraktuese, që është
kompetent sipas paragrafit të 1 ushtron tutori në dhe kujdestarinë në
përputhje me legjislacionin e shtetit të tij. Por ai duhe të ~batojë legjislacionin e Palës Kontraktuese, shtetas i së cilës është personi i
vënë nënë tutori ose kuidestari, përsa i përket zotësisë juridike dhe
zotësisë për të vepruar të personit të vënë nënë tutori ose kuiaestarL
Ai nuk ka të drejtë të japë vendime për çështje që kanë të bëjnë me
statutin personal të personit që është nënë tutori ose kujdestari.

1) Adoptimi ose pushimi (konstatimi ose deklarimi ipa vlefshmërisë) i tij rregullohet nga legjislacioni i Palës Kontraktuese, shtetas

i së cilës është adoptuesi në kohën e adoptimit ose të pushimit të adoptimit (konstatimit ose deklarimit të pavlefshmërisë).
2) Kur fëmija është shtetës i palës tjetër Kontraktuese, për adoptimin ose pushimin (konstatimin ose deklarimin e pavlefshmërisë) e
adoptimit duhet të meret pëlqimi i fëmijës, i përfaqësuesit ligjor të tij
dhe i institucioneve shtetërore kompetente të kësaj Pale 'Kontraktuese,
në qoftë se kjo kërkohet nga ligja e shtetit shtetas i të cilit është fëmi3) Kur fëmija adoptohet nga bashkëshortë, njeri prej të cilëve
është shtetas i njërës nga Palët Kontraktuese dhe tjetri shtetas i Palës
tjetër Kontraktuese, adoptimi ose pushimi (konstatimi ose deklarimi i
pavlefshmërisë) i -tij bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi të të
dy Palëve Kontraktuese.
4) Për çështjet e adoptimit ose pushimit (konstatimit ose dek}arimit të pavlefshmërisë) të tij, kompetente janë institucionet e Palës
Kontraktuese shtetës i së cilës është adoptuesi në çastin e adoptimit
ose të pushimit (konstatirnit ese deklarimit të pavlefshmërisë) të tij.
Për rastin e parashikuar në pL1<ën3 kompetent është institucioni në
rrethin e veprimtarisë të të cilit bashkëshortët kanë ose kanë patur në
kohën e fundit vendbanimin e tyre të përbashkët.

Dërgimi

vërtetimeve mbi gjëndjen civile dhe
tave të tjera

dokumen-

Palët Kontraktuese i dërgojnë, mbi kërkesën, njera tjetrës, neper~11jetorganeve të tyre qëndrore, vërtetimet mbi gjëndjem.civiie. doku;'ncntat mbi arësimin dhe vjetërsinë në punë që u përkasin shtetasve
lë Palës tjetër Kontraktuese. Në kërkesë tregohen të dhënat e ne'Vojësh"1<:'.Dokumentat përpi110hen në gjuhën e Palës Kontraktuese së cilës i
ë5!lte drejtuar kërkesa dhe dërgohen falas.

Shtetasit e njerës Pal;; Kontraktuese barazohen në të dreHat me
shtetasit e Palës tietër 'Kontraktuese. që banojnë në teritorin. e sai
përsa i përket zotësisë për të bërë dhe revokuar testament p",r nasUrinë që gjendet në teritorin e Palës tjetër 'Kontraktuese, ose për të
drejtat që duhet të ushtrohen atje. si dhe përsa i përket zotësisë nol' të
fituar me trashëgimi pasuri ose të drejta. Pa~llria 'ose të drp;h't k<>lojnë tek ata po në ato kushte që janë caktuar për shtetasit e Palës Kontn:Jrtuese, që banojnë në teritorin e sai.

të cilit ka qenë i vdekuri, dhe të njoftojë gjithçka
që di për trashëgimtarët, për vend banimin ose vend qëndrimin ose adresën
e tyre;
për
gjeadjen e trashëgimit si dhe për taktin në se ka testament,
2) Në qoftë&e përfaqësia diplomatike ose konsullore mer njoftim pël
vdekjen më parë, ajo është e detyruar të verë në dijeni për këtë institucionin e drejtësisë që është kompetent për marrjen e masave në lidhje
111(:'ruajt j eTI e trashëgimit,

Të drejtat
Testamenti
l) Zotësia për të bër' os
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, 3) ~,isl?oz~tat e pikës 1 dhe 2 zbatohen përkatësisht edhe për' konflIktet qe lmdm në bazë të së drejtës së trashëgimisë,
4) K
"th"
,
.
"
l'
~~' e gJI
e pa.suna e luejtëshme e trashëguar,
që mbetet mba',
:,aeK]eS se shte~as~,t te n}erës nga Palët Kontraktuese,
ndodh€t në tellt~,nn e Pales tjeter Kontraktuese
dhe J'anë dakord t'e"gJ'I'th'; t
h'"
taret at"h .
k" k'"
,
e ras eglm..' , e ele me er esen e tri'tshëglmtarit proçedimi bëhet nga organet
e k esaJ pale Kontraktuese,
'

Njoftimi

dipllomatike
trashëgimore

dhe

konsullore

1) Në të gjitha çështjet në lidhje me trashëgiminë,
që lindin në teritorin e njerës nga Palët
Kontraktuese,
përfaqësia
dipllomatike
ose
komunare
e Palës tjetër Kontraktuese
ka të drejtë të pëdaqësojë
para
instit'..lcio!1e\'e të Palës Kontn:ktuese
interesat
e sht::tasve të shtetit të
vet kt"!' ata nuk me.rrin p:'2S2 Y:ic' pr'c-cedi,!1 dhe nuk kanë caktuar përfaqësuefit e tyre, !lë "e,:, :'>', 2 :-,',,~: :-:tr;';c,het r:de,:-,jë prokur'ë e veçantë.
2) 'Kur shtetasi i njerës Palë Kc':,-ak:;JE:sE- \'des gjatë u:lhëtimit në
teritorin e Palës tjetër Kontraktuese,
ku ai nuk ka patur ven~]banimin
ose vendqëndrimin
e përherëshëm,
sendet që ai kishte me vehte 'j dorëzohen përfaqësisë dipllomatike ose konsullore të shtetit shtetas i të cilit
ka qenë ai, pa ndonjë formalitet.

e trashëgimisë

1~Çështjet në
lidhje me trashëgiminë
e pasurisë S6 l
r.h
me perjashtim
të rastit të parashikuar
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h ~ 1ështjet në l~dhj,e me trashëgiminë
s q?, .0., en
Inga
mstJtucionet
e
Palës
l" se oles
ndodhet kjo pasuri.

e përfaqësive
në çështjet

për vdekje

, ..1) Kur shtetasi i. nj:rës, P~lë ,~ontraktuese
vdes në teritorin e Palë"
t.leter Kontraktuese,
mstJtuClOD1 perkatëc duhet t .. l'
....,
",
..
d k'
"rf"
, .. d' l
~.
e a]merOle me n1e hel'ë
per v e JEn pe . aqesme . Ip omatike ose kon~ullor'2' të shtetit, shteta~ l

Test8,menti çelet nga institucionet kompetente të Palës Kontraktuese
në teritorin e së cilës ndodhet testamenti. Kopja e vertetuar e testamentit
dhe kopja e proçes verbalit të vërtetimit dhe të çeljes të testamentit dhe,
në rast nevoje, dhe origjinali i testamentit,
i dërgohen institucionit
kompe:J.'Lent të Palës Kontraktuese
shtetës e së cilës ka qenë trashëgimlënësi, ose në vendin e së cilës duhet të bëhen veprime më lidhje me trashëgiminë,
'

1) Institucionet
e njerës Palës "Kontraktuese jaiIlë të detyruar të marrin, në përputhje me legjislacionin e tyre, masat e nevojëshme për ruajtien ose administrimin
e pasurisë trashëgimore të lënë në shtetin e tyre
:,,:,; shtetasi i Palës tjetër Kontraktuese,
2\ Përfaqësia dipllomatike ose konsullore duhet të lajmërohet
menjëherë për masat e marra në përputhje me pikën 1; ajo mund të marrë
pjesë në zbatimin e këtyre masave, Masat e marra në përputhje me pikën
1. me kërkesën e përfaqësisë dipllomatike ose konsullore, mund të ndryshohen, të revokohen ose të pezullohen,
3) Institucioni i Palës Kontrah.-tuese shtetas i së cilës është trashë-

gimlënësi, që është kompetent
propozojë revokimin e masave
përme.

në bazë t" Ikes
'"
te
të marr
e 'p
l h nemt 37, mund të
a ne perput Je me pikën l të si00

'

1) Lejimi i ekzekutimit
në kompetencën e gjykatave

Keni 42
Dorëzimi

të detyrueshëm
bëhet
të Palës Kontraktuese,

m~ kërkesë
ne tentorm

dhe .. hyn
e secIle~

duhet të bëhet ekzekutimi i detyrueshëm.
2) Kërkesa për lejimin e ekzekutimit të detyrueshëm
i paraqitet
gjykatës që ka dhënë vendimin mbi çështjen në shkallë ,~ë parë: Kjo kërkesë duhet t'i dërgohet gjykatës që është kompetente per të lejuar ekzekutimin e detyrueshëm. Kërkesa mund t'i paraqitet kësaj gjykate edhe në

i trashëgimit

, 1) Kur pasurija e luejtëshme
trashëgimo
h
'
shItja e kësaj pasurie ose të asurisë t'"
reose s uma e, nXJerrë nga
proçedimit trashëgimor
duh~ t'
l
lUJteshlTI~' pas perfundimit
të.
në teritorin e Palës tjetër 'Kontr~k~~;::o
et t:~sheg:mta~'ëve që ndodhen
asul1
~ nxjerrë nga shitja e sa'ë i do "
' p'
a, traS?egImore ose shumao
sul10re të këtij shteti,
rezohen perfaqesIse dIpllomatike ose kon-

,~P:

mënyrë

kJr;

të drejtpërdrejtë.

l) Kërkesës

a) Institucioni i drejtësisë të ketë thirur
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e ekzekutimit

të detyrueshëm

i bashkën-

o

gjiten:
ei) Teksti i plotë i vendimit si dhe vërtetimi se vendimi ka marrë
formë të prerë. r,ë qoftë se një gjë e tillë nuk del nga teksti i vetë

Të gjitha t...
tatimet" dhe taksat trashëcrim
"
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Xënkapitulli
Njohja

e vendimeve

'

,

V

dhe ekzekutim]'o l' detyrueshëm

i tyn~

vendimit:
b) Origjinale t e dokume:-:.tc·:e ose kopjet e \-ërtetuara të dokumer.tave nga të cilat del se p€l"SOn~ttë cilit me \-endim i ës:--,të ngarkuar
ndonjë detyrim dhe që nuk ka marrë pjesë në gjykim i është dorëzuar
në kohë dhe në formën e duhur qoftë edhe një herë, njoftimi për thirjen në gjykatë;
c) Përkthimi i vërtetuar
den në pikat <oa,.dhe <ob,.të
2) B8.shkë me kërkesën
mund të bëhet edhe kërkese

i kërkesës dhe i dokumenta"ve që përmenkëtij neni,
për lejimb e ekzekutimit
të detyrueshëm
pë:- ekzek",ltirr. të detyrueshëm,

Neni 43
Njohja

dhe ekzekutimi
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Vendimet e gjykatave dhe institucio'
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tarisë të njërës Palë Kontraktuese në lidh .neve te. u onse dhe te ku]dessuror, që kanë marrë formë t..
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me te prerë, ose në qoftëse ato në bazë .. ] ",~ CI l te kete marre forkompetenca ekskluzive.
te ke ..a] Konvente nuk kanë
O"

Njohja

dhe ekzekutimi

i vendl'meve' me kara k tel" pasur"or

1) ,Mënyra e dhënies së lejes për ekzekutim
të detvrueshëm
dhe
mënyra e ekzekutimit të detyrueshëm
përcaktohen
nga
legjislacioni
Palës KontraktueSR, në teritorin e së cilës duhet të bëhet ekzekutimi

detyrueshëm.
2) Kundërshtimet
lidhur me lejimin e ekzekutimit
të detyrueshëm
zgjidhen nga gjykata që jep lejen, kurse kundërshtimet
lidhur meekzekutimin e detyrueshëm
zgjidhen nga gjykata në teritorin e sëcilës bëhet
ekzekutimi

j

Njohja
~€cila nga Palët Kontraktuese
njohin
në përputhje me dispozitat që vijojnë:

dhe le'
jOjne te ekzekutohen,
'00
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e vendimit

ose lejimi

i ekzekutimit

të detyrueshëm

mund

tE: refuzohet:
a) në qoftë se personi i detyruar me vendim nul~ ka marrë pjesë në
gjykimin për shkak se atij ose përfaqësuesit
të tij nuk qe bërë me kohë,
qoftë dhe një herë, dhe në formën e duhur, thirja për në gjykatë, ose
për shkak se thirja ishte bërë vetëm me anë shpalljeje publike;
b) në qoftë se vendimi gjvqësor është në kundërshtim
me një ven-,
di:n. të mëparshë~.' që~a marr~ fo~më të prerë, të dhënë për çështjen
mIdls po atyre paleve, per po ate objet dhe për po atë shkak nga gjykata

e Palës Kontraktue::-e në teritorin e së cilës duhet të niihet vendimi ose!
të bëhet ekze~utimi i detyrueshëm. Kjo dispozitë ~uk shtrihet për
r~ste:t kur .ka?e Ildryshuar në mënyrë thelbësore rrethanat, në bazë të
te c~)~ve Jane pet'C8ktu&rnga vendimi i më parshëm gjyqësor përmbaJtJa dhe kok. e ekzekutimit.

Dispozitat e neneve 43-48 zbatohen respektivisht edhe për marrëveshjet e pajtimit të bëra nga institucionet e drejtësisë.

DisI?ozi~at~ ll1eneve 43-48 zbatohen dhe kundrejt vendimeve të dhëna nga mstrtu<'lOnet e drejtësisë para hyrjes në fuqi të kësaj K()nv~nte.
Ekzekutimi i vendimeve mbi pagimin e shpen:~imeve gjyqësore

1) Në qoftëse pales që ka qënë e shkarkuar nga sigurimi i srmenzimeve gjYSlë~or~në pë.l:puthje n:e nen~n 17 të kësaj Konvente iu 'ngarkua..detY~lml ~e paguaJe s~pell1.Zll~:et
.gJyqësore palës tjetër, gjykata për..
katese ne tentonn e Pales tJeter Kontraktuese me kërke"2 Da taksa.
lejon nxjerrjen e detyrueshme të këtyre shpenzimeve.
2)..Në.. sl:~nzime~, gj:;:që;;ore përfshihen gjithashtu edhe shpenzimet per leshmlln e vertetrmeve, për përkthimet dhe vërtetimin e dokvmentave që pi.;,'me:1aennë nenin 52 Nr. :2 dhe në nenin 53 Nr. 2
vijuese.

1) . Gjykat~ q~ lejon ~kzekutimin e detyrueshëm për nxjerrjen e
shpenZImeve gJyqesore kufIzohet në verifikimin në se. vendimi ka marrë
formë të prerë dhe në se ai duhet të ekzekutohet.
2) Kërkesës për lejimin e nxjerrjes së detyrueshëm e të shpenzirm:ve gjyqësore i bashkangjitet kopja e vërtetuar e v,endimit mbi shpen-.
zimet dhe një vërtetim s·e vendimi ka marrë formë të prerë, si dhe
përkthim i i vërtetuar i këtyre dokumentave,

1) Përsa i përket nxjerrjes së shpe,nzimeve gjyqësore jo të paguara
gjykata e Palës Kontraktuese në teritOrin e së cilës u pal'aqit kërkesa
për pagimin e shpenzimeve, i drejtohet me kërkesë gjykatës kompetente të. Palës tj~tër ~ontraktues~ për nxjerrjen e shpenzimeve gjyqësore. KJO e fundIt nXJerr shpenZImet dhe i dërgon shumën e nxjerrë
përfaqësisë dipllomatike ose konsullore të Palës tjetër Kontraktu~se.

2) Kërkesës i bashkëngjiten: llogarija e shpenzimeve simbas vendimit, shënimi se vendimi, në bazë të të cilit kryhet ekzekutimi, ka marrë
formë të prerë dhe përkthimet e vërtetuara të këtyre dokumentave.

Në rastin e ekzekutimit të detyrueshëm dorëzimi i sendeve dhe i
të hollave shtetasve që banojnë në teritorin e Palës tjetër Kontraktuese
bëhet në përputhje me dispozitat që janë në fuqi brënda shtetit mbi
eksportimin e sendeve ose mbi trasferimin e shumave të të hollave.

.KundreJt shpenzimeve të ekzeKutimit të detyrueshëm zbatohet
legjislacioni i Palës Kontraktuese në teritorin e së ei"lëskryhet ekzekutimi i derueshëm.

l) Palët Kontraktuese, në përputhje me këtë Konv€ll1të,në bazë të
kërkesës, i dorëzojnë njëra tjetrës personat që ndodhen në teritorin e
Lyre kundër të cilëve duhet të fillojë ndjekja penale, gjykimi, ose duhet
të ekzekutohet ndonjë vendim penal.
2) Dorëzimi bëhet vetëm për ato krime të cilat, në përputhje me
legjislacionin e të dy Palëve 'Kontraktuese, janë të dënueshme dhe për
kryerjen e të cilave ligja parashikon dënim me heqje të lirisë për më
shumë se një vit, ose një dënim më të rëndë dhe për ekzekutimin e nJe
wndimi penal me dënime të tilla (që më tutje do të quhen ••krime që
shkaktojnë dorëzimin»)

Dorio>ziminuk mund të bëhet:
a) Kur personi, dorëzimi i të cilit kërkohet, është shtetas i Palës
Kontraktuese, së cilës i është drejtuar kërkesa;
b) Kur krimi është kryer në teritorin e Palës Kontraktuese së cilës
është drejtuar kërkesa;
c) Kur ndjekja penale ose ekzekutimi i vendimit, në bazë të legjis-

lacionit të Palës Kontraktuese, së cilës i është drejtuar kërkesa nuk lejohet për arësye të kalimit të afatit të parashkrimit, ose për arësye të diSpozitave të tjera ligjore;
ç) Kur kundrejt personit, që ka kryer krimin, është dhënë y;ndim
po për të njejtin krim ose është vendosur pushimi i ,çështjes nga gjykata
ose nga organi tjetër i Palës Kontraktuese, së cilës i është drejtuar
kërkesa;
d) Kur krimi në përputhje me legjislacionin e të dy palëve kontraktuese, ndiqet mbi kërkesën e të dëmtuarit.

1) Secila Palë Kontraktuese, me kërkesën e Palës tjetër Kontraktuese,
detyrohet të fillojë, në përputhje me legjislacionin e saj, ndjekjen penale
kundër shtetasve të saj në qoftë se këta të fundit kanë kryer në teritorin e Palës tjetër Kontraktuese krimin që shkakton dorëzimin.
2) Kërkesës i bashkëngjiten të gjitha njoftimet mbi krimin dhe
mbi provat që disponohen në lidhje me krimin e kryer.
3) Pala Kontraktuese, së cilës i është drejtuar kërkesa, detyrohet të
njoftojë Palën Kontraktuese. që ka bërë kët'kesën mbi !'ezultatet e ndjekjes penale.
Kur për këtë çështje është dhënë vendim që ka marrë formë të
prerë, kopja e tij duhet t'i bashkëngjitet lajmërimit.

Për çështjet e dorëzimit të personave dhe fillimit të ndjekjes penale. meren vesh drejt për së drejti Ministrat e drejtësisë dhe Prokurorat e përgjithëshëm të Palëve Kontraktuese.

Njoftime plotësuese
1) Kur ka dyshim në lidhje me kryerjen e krimit ose kërkesa për
dorëzimin, nuk përmban të dhëna të mjaftueshme për zgjidhjen e çështjes së dorëzimit, Pala Kontraktuese, së cilës i është drejtuar kërkesa,
mund të kërkojë njoftime plotësuese duke caktuar për këtë një afat prej
dy muajsh. 'Ky afat me kël'kesë mund të zgjatet.
2) Kur Pala Kontraktuese, që ka paraqitur kërkesën, nuk paraqit njof-o
timet e nevojëshme plotësuese, brenda afatit të caktuar, shteti të cilit
l drejtohet kërkesa mund të lirojë nga arestimi personin që kërkohet
t>€r dorëzim.
Arestimi

personit që duhet të dorëzohet
:\eni 62

I\.'le marrjen

e kër~esE:-s pë:' do:-ëzirn. Pala Kontraktuese

së cilës

i

është drejtuar kërkesa, :luhet të marrë me një herë masat për arestimin
e personit, që kërkohet për dorëzim.
Neni 63
l) Personi mund të arestohet edhe para marjes së kërkesës për
dorëzim, kur areslimi i tij kë!'kohet nga njera prej Palëve Kontraktuese,
për shkak se ka vendim për al'eSt:'mine këtij personi, ose vendim që ka
marrë formë të prerë, me kusht që të jetë bërë lajmërimi se kërkesa për
dorëzim do të paraqitet më vonë. Kërkesa për arestim mund të bëhet
nga institucionet kompetente me anë të postës, telegrafit, te~efonit, ose të
radios.
2) PersO!l1imund të arestohet dhe pa marjen e kërkesës së parashikuar në pikën 1 kur ka prova të mjaftueshme se ai ka kryer në teriterin e Palës tjetër Kontraktuese krimin që shkakton dorëzimin.
3) Në rastet e al'estimeve të parashikuara në pikat 1 dhe 2, duhet
te njoftohet me një herë Pala tjetër Kontraktuese.
Neni 64

1) Kërkesës për dorëzim duhet ti bashkëngjiten:
a) përsa i përket kërkesës për dorëzimin me qëllim ekzekutimi të vendimit, kopja zyrtare e vendimit me vërtetimin se ka marrë formën e
prerë;
b) përsa u përket kërkesave të tjera, kopja e vërtetuar e vEmdlmit
për arestim, dhe përshkrimi i krimit me shpjegimin e rrethanave të çështjes dhe tekstet e ligjeve, në bazë të të cilave cilësohet krimi. Në qoftë
se krimi ka shkaktuar dëm material, në këtë përshkrim shënohen gjithashtu edhe përpjestimet e dëmit që është shkaktuar nga krimi.
2) Kërkesës për dorëzim duhet mundësisht ti bashkëngiitet: përshkrimi i k-arakteristikave të jashtme të personit, dorëzimi i të cilit kërkohet,'
të dhënat biografikE' mbi atë, shtetësia dhe vend qëndrimi, si dhe fotografia dhe shënja e gishtrinjve të tij.

Personi i arestuar në përputhje me nenin 63, mund të lirohet në
qofte, se brenda një muaji nga dita e nisjes së lajmërimit për arestimin
nuk do të paraqitet këI'kesa për dorëzim.

Kur personi, që kërkohet për dorëzim, është marë, nga institucionet
e drejtësisë së Palës tjetër 'Kontraktuese, në përgjegjësi penale, ose është
c~ënuarpër kryerjen e një krimi tjetër, dorëzimi i tij mund të shtyhet
gjer në pushimin e çështjes, ose gjersa të ke1:ëvuajtur dënimin ose gjersa
ti:' lirohet para kohe nga vuajtja e dënimit.

Dorëzimi i përkohëshëm
.. lj ~ë r.astet.e. parashikuara në nenin 65, me kël"kesë.mund te bëhet
dOI~ez~ml
perkoheslsht në qoftë se shtytja e dorëzimit d~ të shkaktonte
k.ah.mll::e ..ah:lt te parashkrimit ose do t'i shkaktonte dëm të madh hetimit te çeshtJes penale.
.. ~~ Pers?n~ i ..do.rëz~ar përkohësisht, duhet të kthehet pas kryerjes
se atiJ vepnml ne lIdhJe me ndj.ekjen penale për të cilin ai u dorëzua.

Kur kërkesat për dorëzim bëhen nera disa shtete Pala Kontraktuese.
së cilës i drejtohen këto kërkesa, vend~s s·e cila ng; këto duhet të pranohet.

Kufitë e ndjekjes penale kundra personit të dorëzuar
lj Pa ~l.qimir: e Palës Kontraktuese, së cilës l është drejtuar kërk~a, perso~l I do.rezuar nuk mund të meret në përgjegjësi penale, të dël10h.~t.o~e ti.. do.~'ez.o~et
një shteti ~ë tretë, për një krim të krYeT para
dorezmut, per te CII m al nuk u dorëzua .
. . 2) ~uk kërkohe.~pëlqi.~i i përmendur në pikËn 1 në qoftë se persom I doreEuar dhe qe nuk eshtë shtetas i Palës Kontraktuese në teritorin
e së cilës ai gjendet. mbas pushimit të çështjes penale, në rast dënimi
pas vuajtjes së dënimit. ose pas përjashtimit nga vuajtja e dënimit brënd~
ntë m~~ji nuk largohet nga teritori i Palës Kontraktuese, që ka p~raqitur
~~r~~~en, ose .kthehet përsë~'i..~ë këtë afat nuk llogaritet koha. gjatë
se edes personL JO per faJ te tiJ, nuk ka mundur të lal<gohetnga t:eritoci i Palës Kontraktues-e që ka paraqitur kërkesën.

Pala Kontraktuese, së cilës i është drejtuar kërkesa. detyrohet la
njoftojë Pa-lën 'Kontraktuese që ka paraqitur kërkesën për vendi.n dhe
kohën e dorëzimit. Në qoftë se Pala Kontraktuese aë ka paraqitur kërkesë nuk e merr në dorëzim personin e kërkuar brenda një muaji pas datës
së caktuar për dorëzim, ky person mund të lirohet nga arestimi.

Në qoftë se personi i dorëzuar u ëhmanget ndiekieve r€naLe ose
vuaj14es së dënimit dhe kthf'het në teritorin e P3Jëç Krmtraktu€"e. së

cues i është drejtuar kërkesa, atëhere me kërkesë, ai duhet të arestohet dhe të dorëzohet pa u paraqitur dokumentat që përmenden në nenet 60 dhe 61

Pala 'Kontraktuese që ka paraqitur kërkesën duhet të njoftojë
Palën Kontraktuese së cilës i është drejtuar kërkesa mbi përfundimin
e proçedimit penal kundër personit të dorëzuar. Në qoftë se kundër
personit është dhënë vendim dhe ky ka marrë formë të prerë, duhet
të dërgohet kopja e tij.

1) Secila nga Palët Ko::t='2-k7:': ese, ::,e kë:'kesë duhet të lejojë kalimin në teritorin e sajë të per50::a\'2 që
dorëzohen Palës tjetër
Kontraktuese nga një sht-2t i tretë.
2) Kërkesa, simbas pikës l përpillohet dhe paraqitet po në atë mënyrë si edhe kërkesa për dorëzim.
3) Palët Kontraktuese nuk janë të detyruara të lejojnë kalimin
e personave në qoftë se dispozitat e kësaj Konvente nuk parashikojnp
dorëzimin.

l) Kur lind nevoja për të pyetur si dëshmitarë persona që mbahen të arestuar në teritorin e Palës Kontraktuese, së cilës i është drejtuar kërkesa, organet e Palës 'Kontraktuese që përmenden në nenial
59 mund të urdhërojnë sjelljen e tyre në teritorin e Palës Kontraktuese që ka bërë kërkesën me kusht që ata të mbahen të arestuar dhe
të këthehen menjëherë pas mbarimit të marrjes në pyetje.
2) Në qoftë se lind nevoja për të pyetur si dëshmitarë p2rsona që
ndodhen të arestuar në një shtet të tretë, organet e Palës Kontraktuese që përmende!1 në nenin 59 të cilëve u është drejtuar kërkesa lejojnë kalimin e këtyre pers~nave nëpërmjet teritorit të shtetit të tyre, duke u respektuar dispOZita e nenit 9 të kësaj Konvente.

]) Palët Kontraktuese, me kërkesë, i dorëzojnë njera tjetrës:
a) "endet..~h~ të hollat që janë fituar nga kryerja e një krimi që
sh.kakton dorezlmm, duke ~ ~esp€'ktuar dispozitat në lidhje me kalimm e sendeve dhe transferlmm e të hollave jashtë shtetit:
b) sendet të cilat mund të kenë rëndësinë e provave ~ateriale në

çështjen penale, edhe sikur dorëzimi i personit që ka kryer krimin nuk
mund të bëhet për shkak të vdekjes së tij, aratisjes ose për shkaqe të
tjera.
2) Në qoftëse sendet që kërkohen për dorëzim, janë të nevojëshme si prova materiale në çështjen penale për institucionet e drejtësisë të Palës Kontraktuese, së cilës i është drejtuar kërkesa, dorëzimi
i tyre mund të shtyhet gjer në përfundimin e çështjes.
3) Të drejtat e personave të tretë mbi sendet që duhen dorëzuar
mbeten të pa prekura. Pas përfundimit të çështjes këto sende duhet
t'i kthehen Palës Kontraktuese, së cilës i është drejtuar kërkesa, për
t'ia dorëzuar personit që ka të drejtë mbi to.

2) N"
ft··
brënda gjashtë muajve para mbarimit të afatit ~~
...
"~raq~g: PS::lëtKontraktuese, nuk do të denoncojë këtë konvente,
saJe asnJe
..
..,
t t" t'
kjo mbetet në fuqi çdo ~er.ë edhe per pese :VJ~ e Jer~.
në
'uh"
Kjo konventë u perplllua ne dy ~.n~Jl~al~: s:~~l~
gJ en
shaipe dhe rumune dhe të dy tekstet kane fU~:ll te .~JeJte. ..
,
• Për vërtetim sa më sipër, të plotfuqishrmt e te dy Paleve Kontraktuese, nënëshkruan këtë Konventë dhe vunë vulat e tyre.

ME AUTORIZIM TË PRESIDIUMIT TË
KUVENDIT POPULLOR TE
REPUBLIKES POPULLORE T:It SHQIPËRISË
RIZA TAUSHANI
ME AUTORIZ:r1VIT:It PRESIDIUMIT
T:It ASAMBLESË SË :MADHE 'KO,lviBËTARE TË REPUBLIKËS POPULWRE
RUl\IUNE
GJEORGJE YELLÇESKlJ

Palët Kontraktuese i dërgojnë njera tjetrës njoftime mbi vencLmet që kanë marrë formë të prerë, të dhëna nga gjykatat e njërës nga
Palët Kontraktuese kundrejt shtetasve të Palës tjetër Kontraktuese,
duke marrë njëkohësisht masat që të dërgojnë edhe shenjat e gishtave të të dënuarve kur këto disponohen.

Shënim: Instrumentat
më 20.10.1961.

Me kërkesën e gjykatave dhe prokurorive të njërës Palë Kontraktuese Pala tjetër Kontraktuese jep falas njoftime mbi dënimet e
më parës hme të personave që ndiqen në teritorin e Palës Kontraktuese që bën kërkesën.

Kjo Konventë duhet të ratifikohet. Shkëmbimi i instrumentave të
ratifikimit do të bëhet në kohën më të afërt në Bukuresht.

1) Kjo Konventë do të hyjë në fuqi tridhjet ditë pas shkëmbimit të instrumentave të ratifikimit. Konventa do të jetë në fuqi pël'
pes vjet nga dita e hyrjes saj në fuqi.

e

ratifikimit u

çkëmbyen

në

Bukuresht

çështjen penale, edhe sikur dorëzimi i personit që ka kryer krimin nuk
mund të bëhet për shkak të vdekjes së tij, aratisjes ose për shkaqe të
tjera.
2) Në qoftëse sendet që kërkohen për dorëzim, janë të nevojëshme si prova materiale në çështjen penale për institucionet e drejtësisë të Palës Kontraktuese, së cilës i është drejtuar kërkesa, dorëzimi
i tyre mund të shtyhet gjer në përfundimin e çështjes.
3) Të drejtat e personave të tretë mbi sendet që duhen dorëzuar
mbeten të pa prekura. Pas përfundimit të çështjes këto sende duhet
t'i kthehen Palës Kontraktuese, së cilës i është drejtuar kërkesa, për
t'ia dorëzuar personit që ka të drejtë mbi to.

Palët Kontraktuese i dërgojnë njera tjetrës njoftime mbi vend>
met që kanë marrë formë të prerë, të dhëna nga gjykatat e njërës nga
Palët Kontraktuese kundrejt shtetasve të Palës tjetër Kontraktuese,
duke marrë njëkohësisht masat që të dërgojnë edhe shenjat e gishtave të të dënuarve kur këto disponohen.

2) N"
ft··
brënda gjashtë muajve para mbarimit të afatit të
...
"~raq~g: PS::lëtKontraktuese, nuk do të denoncojë këtë konventë,
saJe asnJe
..
..,
t t" t'
kjo mbetet në fuqi çdo ~er.ë edhe per pese :VJ~ e Jer~.
në
'uh"
Kjo konventë u përplUua ne dy ~.n~Jl~al~: s:~~l~
gJ en
shaipe dhe rumune dhe të dy tekstet kane fU~l te .~JeJte. ..
• Për vërtetim sa më sipër, të plotfuqishrmt .e te dy Paleve Kontraktuese, nënëshkruan këtë Konventë dhe vune vulat e tyre.
Bërë në Tiranë me 12 shtator 1960
ME AUTORIZIM TË PRESIDIUMIT TË
KUVENDIT POPULLOR TE
REPUBLIKES POPULLORE TË SHQIP!tRISË
RIZA TAUSHANJ
ME AUTORIZ:r1VITË PRESIDIUMIT
TË ASAMBLES"Ë SË :MADHE 'KC\M:BËTARE TË REPUBLIKËS POPULWRE
RUl\1UNE
GJEORGJE YELLÇESKU
Shënim: Instrumentat
më 20.10.1961.

Me kërkesën e gjykatave dhe prokurorive të njërës Palë Kontraktuese Pala tjetër Kontraktuese jep falas njoftime mbi dënimet e
më parëshme të personave që ndiqen në teritorin e Palës Kontraktuese që bën kërkesën.

Kjo Konventë duhet të ratifikohet. Shkëmbimi i instrumentave të
ratifikimit do të bëhet në kohën më të afërt në Bukuresht.

1) Kjo Konventë do të hyjë në fuqi tridhjet ditë pas shkëmbimit të instrumentave të ratifikimit. Konventa do të jetë në fuqi për
pes vjet nga dita e hyrjes saj në fuqi.
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