
INFORMUES MBI 
DISKRIMINIMIN NDAJ 
GRAVE DHE STATISTIKAT 
MBI DHUNËN ME BAZË 
GJINORE

INSTRUMENTET NDËRKOMBËTARE

Instrumentet ligjore ndërkombëtare dhe legjislacioni kombëtar që mbrojnë të drejtat e 
grave dhe duhet t’i eliminojnë të gjitha format e diskriminimit ndaj grave në shoqëri, si dhe 

dhunën me bazë gjinore.

INSTRUMENTI I KËSHILLIT TË EVROPËS
Konventa e Këshillit të Evropës për Paran-

dalimin dhe Ndërprerjen e Dhunës ndaj Grave 
dhe Dhunës në Familje (Konventa e Stambollit) 

ratifikuar në dhjetor 2017.

INSTRUMENTI I KOMBEVE TË BASHKUARA
Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të 

Diskriminimit ndaj Grave - ratifikuar në janar 1994

LEGJISLACIONI KOMBËTAR

LIGJI PËR PARANDALIMIN, 
NDËRPRERJEN DHE MBROJTJEN 

NGA DHUNA NË FAMILJE

LIGJI MBI NDIHMËN 
LIGJORE FALAS

KODI PENAL
LIGJI PËR PARANDALIMIN 
DHE MBROJTJEN NGA 
DISKRIMINIMI

LIGJI PËR MUNDËSI TË 
BARABARTA PËR BURRAT DHE 

GRATË



After reporting to the Police constant physical and psychological violence from a 
previous partner, the victim does not receive adequate protection.

Vetëm disa nga kushtet e vëzhguara nga Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në 
periudhën nga maji deri në dhjetor 2018.

Viktima i drejtohet Qendrës për Mirëqenie 
Sociale për shkak të dhunës në familje, kryer 

nga ana e babait të saj. 

Për shkak të zbatimit të plotë dhe efektiv të masave për parandalimin, ndërprerjen dhe mbrojtjen nga dhuna në 
familje, institucionet përkatëse dhe shoqatat janë të detyruar ta respektojnë Protokollin për bashkëpunim të 

ndërsjellë mes institucioneve dhe shoqatave kompetente për mbrojtjen dhe parandalimin e dhunës në familje.

ја заведува пријавата како 
поплака 

DËSHTIMI I INSTITUCIONEVE KOMPETENTE T’I MBROJË 
VIKTIMAT E DHUNËS NË FAMILJE

MOS MBROJTJA E VIKTIMËS PËR SHKAK TË ORIENTIMIT TË SAJ SEKSUAL

POLICIA

ta njohë dhe përpunojë në mënyrë 
adekuate dhunën familjare dhe 
dhunën gjinore dhe të sigurojë 

mbrojtje adekuate për viktimën.

POLICIA DUHET:

e drejton procedurën për shqiptimin e masave 
të përkohshme për mbrojtjen nga dhuna në 

familje për gjashtë muaj.

GJYKATA

ta respektojë parimin e urgjencës së 
procedurës dhe është e detyruar të shqiptojë 

masën e mbrojtjes së përkohshme për të 
vepruar menjëherë dhe jo më vonë se shtatë 
ditë nga marrja e kërkesës sipas nenit 44 të 

Ligjit për parandalim, ndalim dhe mbrojtje nga 
dhuna në familje.

GJYKATA DUHET:

refuzon të raportojë mbi dhunën në familje për shkak të orientimit 
seksual të viktimës.

QENDRA PËR PUNË SOCIALE:
të sigurojë trajtim të barabartë të të gjithë viktimave të 

dhunës në familje dhe mbrojtje adekuate, pa diskriminim të 
bazuar në orientimin seksual.

QENDRA PËR PUNË SOCIALE DUHET

VIKTIMIZIM I DYFISHTE I VIKTIMËS DHE BALLAFAQIMI ME DHUNUESIN QASJA E VONUAR PËR 
ARRITJEN E DREJTËSISË 
PËR VIKTIMATViktima raporton se ajo vuan nga dhuna nga anëtarët e familjes së saj, por është e dekurajuar që 

të drejtojë padi kundër dhunuesit për shkak të frikës së konfrontimit të drejtpërdrejtë me ata në 
seancat dëgjimore.

Viktimat, gjatë zhvillimit të proceseve gjyqësore, përballen përsëri me zbatuesit të dhunës 
familjare dhe gjinore gjatë kohëzgjatjes së seancave gjyqësore. Gjatë procedurës, viktimat japin 
deklaratë të veçantë në secilin institucion kompetent.

Institucionet duhet ta evitojnë viktimizimin e dyfishtë të viktimës, kështu që deklarata e dhënë 
para një institucioni (për shembull, në Polici) duhet të jetë e vlefshme para gjykatës, veçanërisht 
kur ekzistojnë prova të mjaftueshme materiale që tregojnë se dhuna ka ndodhur.

Në muajin nëntor, Komiteti i Helsinkit për 
të Drejtat e Njeriut në Republikën e 
Maqedonisë e zbatoi monitorimin e 10 
(dhjetë) procedurave gjyqësore në bazë të 
Dhunës në Familje, në Gjykatën Themelore 
Shkup 1

Nga të gjitha 10 seancat e planifikuara, 8 u 
shtynë për muajt e ardhshëm. Me këtë 
vërtetohet qasja e vonuar për arritje të 
drejtësisë për viktimat.


