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Ky dokument është prodhuar në kuadër të projektit „Gratë kanë të Drejta“, 
i implementuar nga Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, në kuadër 
të Programit Rajonal të Bashkimit Evropian dhe UN Womën „Parandalimi i 
Dhunës ndaj Grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi: Zbatimi i Normave 
- Ndryshimi i Qëndrimeve“.

Ky botim është prodhuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. 
Përmbajtja e tij është përgjegjësia e vetme e Komitetit të Helsinkit dhe nuk i 
pasqyron domosdoshmërisht qëndrimet e Bashkimit Evropian. Përmbajtja e 
këtij botimi nuk i pasqyron domosdoshmërisht qëndrimet e Organit të KB për 
Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave, UN Women, Bordit të tij Ekzekutiv 
ose shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara. Vijëzimet në këtë botim nuk i 
përfshijnë mendimet mbi statusin juridik të ndonjë vendi ose territori, autoritetet 
ose kufijtë e tij. Teksti nuk është redaktuar sipas standardet zyrtare të botimit 
dhe UN Women nuk mban përgjegjësi për gabimet.

Programi 
është financuar nga 
Bashkimi Evropian 
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Republika e Maqedonisë së Veriut është një nga shtetet që i është 
bashkuar Konventës për Mbrojtjen e të drejtave të grave (CEDAW)1, si dhe 
Protokollin Fakultativ të saj, me të cilën është detyruar, si palë kontraktuese 
t’i garantojë, mbrojë dhe promovojë të drejtat e grave dhe vajzave, dhe 
sidomos, t’i parandalojë, mbrojë dhe përfundimisht t’i eliminojë të gjitha 
format e diskriminimit ndaj grave dhe vajzave në territorin e saj.

Por, për shumë vite në praktikë, ky detyrim i shtetit nuk erdhi në jetë, kurse 
më të zëshmit në thirrjen e shtetit për detyrimet e tij sipas kësaj Konvente 
si palë detyruese ishin organizatat civile, ekspertët juridikë dhe një numër 
i vogël i praktikuesve juridikë. Ne jemi dëshmitarë të diskriminimit të 
përditshëm sistematik dhe shkeljeve të rënda të të drejtave të grave dhe 
vajzave në Maqedoni, por deri në vitin 2019 asnjë ankesë individuale nuk 
ishte paraqitur në Komitetin CEDAW duke cituar Protokollin Fakultativ 
CEDAW.

Komiteti i Helsinkit dhe organizatat e tjera civile e kanë vërejtur fuqinë e 
këtij mekanizmi në dispozicion të shteteve nënshkruese, dhe me ndihmën 
e donatorëve dhe ekspertëve ndërkombëtarë kanë filluar një proces 
të identifikimit të rasteve që mund të paraqiten në Komitetin CEDAW si 
ankesa individuale.

Procesi, i udhëhequr nga Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, i 
mbështetur nga Zyra e UN Women në Shkup, përbëhej nga trajnime 
për ndërtimin e kapaciteteve të organizatave civile dhe punëtori për 
organizatat civile, ku trajnerët ishin ekspertë juridikë ndërkombëtarë për 
Konventën për Eleminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave 
dhe Vajzave. Pas trajnimeve, vijoi një analizë dhe identifikim ose vërtetim 
i rastit/rasteve që i plotësojnë kriteret e pranueshmërisë (admissibility 
criteria), që do të thotë kushtet për fillimin e procedurave para Komitetit 
CEDAW, përgatitjen e një ankese individuale dhe paraqitjen e saj në 
Komitetin dhe njoftimin e organizatave civile të cilat kanë marrë pjesë në 
të gjithë procesin e procedurës së paraqitjes. Një rast i cili u identifikua 
si i përshtatshëm për përfaqësim para Komitetit CEDAW, ishte paraqitur 
më parë para gjykatave vendase dhe u mbështet me fonde nga Shoqata 
e arsimit dhe kërkimit shëndetësor HERA. Peticioni u paraqit në 25 maj 
2019 dhe pritet që Komiteti CEDAW të japë rezultat dhe mendim 
përfundimtar.

1   CEDAW – Convention on Elimination on all Forms of Discrimination against Women.
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Produkti përfundimtar i procesit të mësipërm është një manual informativ 
i përgatitur për të gjithë organizatat civile të tjera, ekspertët juridikë 
dhe praktikuesit juridikë, profesionistët, me qëllim lehtësimin e procesit 
të identifikimit, planifikimit dhe administrimit të rasteve të shkeljes së 
të drejtave dhe diskriminimit ndaj grave dhe vajzave dhe përdorimi i 
mekanizmave të mbrojtjes të përcaktuara në Konventën CEDAW.

Dëshirojmë ta shprehim mirënjohjen tonë për Natasha Boshkova, eksperte 
juridike e cila e udhëhoqi procesin e përgatitjes së Ankesës dhe kontribuoi 
në përgatitjen e këtij Manuali, poashtu edhe për Milena Kadieva, eksperte 
ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut e cila në mënyrë të pashtershme na 
jepte këshilla dhe ekspertizë gjatë gjithë procesit.

Me respekt,
Autoret e manualit
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HYRJA - 
Konventa 
për Eleminimin 
e të Gjitha Formave 
të Diskriminimit 
ndaj Grave

1.



10

Konventa për Eleminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave 
dhe Vajzave (CEDAW), si një dokument i Kombeve të Bashkuara, u miratua 
nga Asambleja e Përgjithshme e KB në 18 dhjetor 1979, dhe hyri në fuqi 
më 3 shtator 1981, pasi u ratifikua nga njëzet shtetet nënshkruese. Deri 
më tani ajo është nënshkruar dhe ratifikuar nga 187 shtete, përfshirë dhe 
Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Pothuajse gjithmonë, praktikuesit pyesin pse nevojitet një dokument i ri 
për mbrojtjen e të drejtave të një grupi të caktuar njerëzish, kur ekzistojnë 
dokumente që i mbrojnë përgjithësisht të drejtat e të gjithë njerëzve, 
përfshirë dhe të grave. Duhet të kuptojmë se gratë nuk janë një grup 
njerëzish, por ato e përbëjnë gjysmën e popullsisë. Në këtë rast të veçantë, 
nevoja për mbrojtjen e të drejtave të grave dhe vajzave me një Konventë 
të veçantë lind nga fakti se në botë, edhe në shtetet më të zhvilluara 
demokratike, gratë dhe vajzat nuk janë të barabarta me burrat dhe djemtë, 
se ndarja tradicionale e roleve në shoqëri ende mbizotëron, dhe ende 
gratë dhe vajzat janë më të ekspozuara ndaj dhunës dhe shfrytëzimit. 
Megjithëse 142 shtete në botë e garantojnë barazinë e grave dhe burrave 
në Kushtetutën e tyre, në 52 shtete të botës, realiteti ende nuk është i tillë.2

Me Konventën gjithashtu u themelua dhe Komiteti CEDAW, i cili deri në 
miratimin e Protokollit Fakultativ në 1999, ka një rol i cili më shumë është 
konsultativ dhe këshillues. Në zbatim të nenit 18 të Konventës, shtetet 
anëtare janë të detyruara, brenda një viti pas ratifikimit, t›i paraqesin një 
raport fillestar Komitetit për ta shpjeguar situatën aktuale në lidhje me 
detyrimet ndaj Konventës.

Pas raportit fillestar, shteteve anëtare u kërkohet që çdo katër vjet të 
paraqesin një raport periodik mbi përparimin dhe zbatimin e detyrimeve 
të Konventës, si dhe për rekomandimet e dhëna nga Komiteti CEDAW në 
raportin e mëparshëm vjetor.

Në lidhjen e mëposhtme mund të qasen ankesat e paraqitura e të 
gjitha vendeve nënshkruese të Konventës për vitet e kaluara: https://
tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/SitePages/Home.aspx. Për të kontrolluar 
parashtresat e Republikës së Maqedonisë së Veriut, zgjidhet dosja MKD.3

2  Women and Sustainable Development Goals, UN Women Publication.
3  https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/SitePages/Home.aspx?RootFolder=%2

FTreaties%2FCEDAW%2FShared%20Documents%2FMKD&FolderCTID=0x012000DD9
3400896704142AD4D9FB3367C6D08&View=%7B7C84768F%2D057C%2D4294-
%2D8DFF%2D29C8D154EFF3%7D

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/SitePages/Home.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/SitePages/Home.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/SitePages/Home.aspx?RootFolder=%2FTreaties%2FCEDAW%2FShared%20Documents%2FMKD&FolderCTID=0x012000DD93400896704142AD4D9FB3367C6D08&View=%7B7C84768F%2D057C%2D4294%2D8DFF%2D29C8D154EFF3%7D
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/SitePages/Home.aspx?RootFolder=%2FTreaties%2FCEDAW%2FShared%20Documents%2FMKD&FolderCTID=0x012000DD93400896704142AD4D9FB3367C6D08&View=%7B7C84768F%2D057C%2D4294%2D8DFF%2D29C8D154EFF3%7D
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/SitePages/Home.aspx?RootFolder=%2FTreaties%2FCEDAW%2FShared%20Documents%2FMKD&FolderCTID=0x012000DD93400896704142AD4D9FB3367C6D08&View=%7B7C84768F%2D057C%2D4294%2D8DFF%2D29C8D154EFF3%7D
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/SitePages/Home.aspx?RootFolder=%2FTreaties%2FCEDAW%2FShared%20Documents%2FMKD&FolderCTID=0x012000DD93400896704142AD4D9FB3367C6D08&View=%7B7C84768F%2D057C%2D4294%2D8DFF%2D29C8D154EFF3%7D
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Nëse Komiteti CEDAW kërkon një raport urgjent për një rast konkret 
ose shkelje të të drejtave të grave, shtetet anëtare janë gjithashtu të 
detyruara të përgjigjen dhe të paraqesin raport pranë CEDAW. Raporte 
urgjente paraqiten në rastet kur ekzistojnë të dhëna të besueshme dhe të 
rëndësishme se në shtetin në fjalë ndodhin shkelje të rënda dhe serioze të 
të drejtave të grave dhe këto shkelje janë në bazë gjinore.

Deri më tani, Komiteti CEDAW në pesë raste u ka bërë thirrje shteteve anëtare 
të caktuara që të paraqesin raporte urgjente, dhe këto raporte urgjente 
nuk mund të konsiderohen si zëvendësuese për raportin fillestar dhe ato 
periodike që shteti anëtar është i detyruar t›i paraqesë pranë Komitetit.

Republika e Maqedonisë së Veriut deri më tani ka paraqitur gjashtë raporte 
fillestare dhe gjashtë periodike, prej të cilave më e fundit është ajo e vitit 
2017. Pas çdo raporti, shteti ynë merr rekomandime për zbatimin që është 
i detyruar t›i zbatojë deri në raportin tjetër, kurse për rekomandimet ose 
rastet më të rëndësishme për të cilat nevojitet një reagim më i shpejtë 
dhe qasje më serioze, ajo siguron një periudhë më të shkurtër raportuese 
brenda dy viteve nga bërja e vëzhgimeve kryesore.

Procesi i rishikimit të raporteve të paraqitura nga shtetet zhvillohet në seancat 
e Komitetit CEDAW të përcaktuara paraprakisht. Për secilën seancë, Komiteti 
CEDAW do të vendosë se cilat shtete anëtare do të analizohen tre seancat 
vijuese, për të cilën njoftohen shtetet anëtare, por edhe organizatat civile.

Pas paraqitjes së secilit raport periodik, Komiteti harton një listë të pyetjeve 
(list of issues) që ua përcjell shteteve anëtare, të cilat Komitetit i paraqesin një 
përgjigje me shkrim. Në seancën e planifikuar, zhvillohet një dialog ndërmjet 
shtetit dhe Komitetit në një mënyrë që një delegacion i përfaqësuesve të 
shtetit e shpjegon raportin e paraqitur dhe pastaj u përgjigjet pyetjeve 
specifike anëtarëve të pranishëm në Komitetin. Gjatë përgatitjes së listës së 
pyetjeve, Komiteti CEDAW gjithashtu tërheq të dhëna edhe nga raportet në 
hije (shadow reports) të paraqitura nga organizatat civile.

Përveç detyrimit të shtetit të paraqesë raport fillestar dhe raporte periodike 
dhe ta jep shpjegimin e tyre para Komitetit, megjithëse zyrtarisht edhe 
ligjërisht nuk është e detyrueshme, si shtesë e këtij procesi është paraqitja 
e të ashtuquajturit raporte në hije (shadow reports), e bërë kryesisht nga 
organizatat civile, individualisht ose në rrjete dhe koalicione që punojnë në 
fushën e mbrojtjes së të drejtave të grave dhe vajzave.4

4  Raportet në hije nga sektori i OJQ-ve mund të gjehen në lidhjen e mëposhtme: https://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=MK
D&Lang=EN&fbclid=IwAR1ADr7A8V83IKCalxul___6X2By30GXpuS6ZCs8T7k9EEXD_
bOxqrF85FA.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=MKD&Lang=EN&fbclid=IwAR1ADr7A8V83IKCalxul___6X2By30GXpuS6ZCs8T7k9EEXD_bOxqrF85FA
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=MKD&Lang=EN&fbclid=IwAR1ADr7A8V83IKCalxul___6X2By30GXpuS6ZCs8T7k9EEXD_bOxqrF85FA
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=MKD&Lang=EN&fbclid=IwAR1ADr7A8V83IKCalxul___6X2By30GXpuS6ZCs8T7k9EEXD_bOxqrF85FA
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=MKD&Lang=EN&fbclid=IwAR1ADr7A8V83IKCalxul___6X2By30GXpuS6ZCs8T7k9EEXD_bOxqrF85FA


12

Përveç shtetit, të dhëna në formën e raporteve mund të paraqesin edhe 
institucionet e pavarura për të drejtat e njeriut dhe organizatat civile. 
Procesi i raportimit në hije është veçanërisht i rëndësishëm sepse në këtë 
mënyrë i jep Komitetit CEDAW një pasqyrë më të plotë për situatën dhe 
problemet në lidhje me respektimin e CEDAW, por edhe një pasqyrë më 
të plotë të zbatimit të dispozitave të Konventës dhe rekomandimeve të 
dhëna paraprakisht nga Komitetiti CEDAW. Ekziston gjithashtu mundësia, 
që në përputhje me procedurat e Komitetit të KB, përfaqësuesit dhe 
organizatat civile dhe institucionet e pavarura për të drejtat e njeriut të 
marrin pjesë në një seancë të veçantë para se të zhvillojnë një dialog mes 
shtetit dhe Komitetit për të bërë një deklaratë të shkurtër të gjetjeve dhe 
rekomandimeve të tyre dhe të jenë të pranishme gjatë dialogut në të cilin 
shqyrtohet Raporti i shtetit të tyre, pa të drejtën e fjalës. Gjatë dialogut, 
anëtarët e Komitetit CEDAW mund t›u bëjnë pyetje përfaqësuesve të 
shtetit që rrjedhin nga raportet nën hije ose nga raportet e organizatave 
civile gjatë dialogut dhe në këtë mënyrë drejtpërdrejt t›i ballafaqojnë 
ato me problemet ose faktet e caktuara në lidhje me situatën e grave në 
shtetin në fjalë. 

Megjithëse respektimi i të drejtave të garantuara nga CEDAW dhe respektimi 
i rekomandimeve të dhëna nga Komiteti CEDAW duket se varen kryesisht 
nga vullneti politik i shtetit, praktika ka treguar që duke e përdorur këtë 
proces të përfshirjes, organizatat civile kanë arritur të parashtrojnë pyetje 
përmes raporteve të tyre në hije për shkeljen e të drejtave të grave dhe 
për të sjellë ndryshime në shtetet e tyre, falë rekomandimeve të Komitetit 
CEDAW.



13

Rreth Protokollit Fakultativ 
të Konventës për Eleminimin 
e të Gjitha Formave të 
Diskriminimit ndaj Grave 
(Optional Protocol to CEDAW)

2.
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Duke i marrë parasysh të gjitha situatat e parapërmendura, si dhe faktin 
që, pavarësisht ekzistencës së një Konvente të tillë, shtetet anëtare nuk 
i kanë eleminuar ende të gjitha format e diskriminimit ndaj grave dhe 
vajzave dhe që disa shtete nuk kanë arritur t’i zbatojnë rekomandimet e 
dhëna nga Komiteti CEDAW, është vërtetuar se është më se e nevojshme 
të prezantohet një mekanizëm më i fortë i mbrojtjes nga nënshkrimi 
deklarativ të një dokumenti juridik siç është Konventa.

Prandaj, Asambleja e Kombeve të Bashkuara më 10 dhjetor 1999 e miratoi 
Protokollin Fakultativ të Konventës, i cili parashikon dy mekanizma për 
mbrojtjen e të drejtave të grave dhe vajzave të garantuara me Konventën 
për Eleminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave.

Protokolli Fakultativ i Konventës për Eleminimin e të Gjitha Formave të 
Diskriminimit ndaj Grave prezanton mekanizma për mbrojtjen ligjore 
të të drejtave të garantuara me Konventën CEDAW me qëllim që ta 
forcojë mbrojtjen dhe detyrimin e shteteve për të mbrojtur të drejtat 
e grave dhe vajzave. Dy masa procedurale janë prezantuar si masa 
mbrojtëse, përkatësisht procedura e paraqitjes së ankesave individuale 
(Communication Procedure) dhe procedura hetimore (Inquiry Procedure).
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Procedura e paraqitjes së ankesave individuale  
(Communication Procedure)

Procedura për paraqitjen e ankesave individuale në Komitetin CEDAW 
mundëson mbrojtje të drejtpërdrejtë ndaj viktimës/viktimave të 
diskriminimit dhe shkeljeve të të drejtave të grave të garantuara me 
Konventën.

Për të paraqitur një ankesë individuale në Komitetin CEDAW, së pari 
duhet të përmbushen kriteret e pranueshmërisë (admissibility criteria), 
përkatësisht:

Të shterohen të gjitha mjetet juridike efektive të shtetit,

Të paraqitet brenda 6 muajve nga shterja e të gjitha mjeteve juridike 
të shtetit,

Në procedurat para organeve/gjykatave kombëtare, viktima i është 
referuar diskriminimit gjinor,

Kërkesa t’i referohet shkeljes së të drejtave të grave të garantuara me 
Konventën,

Të mos jetë shterur më parë e drejta e ankimit ndaj Komisionit, ose të 
mos ekzistojë asnjë procedurë përpara ndonjë autoriteti ose organi 
tjetër ndërkombëtar,

Të ekzistojë motivacioni tek viktima për paraqitjen e kërkesës dhe ta 
zbatojë atë deri në fund (ankesat anonime nuk lejohen, si dhe ankesat 
në emër të një personi tjetër),

Të paraqitet në një nga gjuhët zyrtare të Kombeve të Bashkuara (i 
gjithë komunikimi rrjedh në njërën prej këtyre gjuhëve).

Komiteti mund të vendosë që ekziston shkelja e të drejtave edhe 
diskriminim, dhe nëse konstaton shkelje të të drejtave edhe diskriminim, 
ai do të bëjë disa rekomandime se si autoritetet mund t’i korrigjojnë 
shkeljet dhe t’i eleminojnë pasojat. Gjithashtu, në ankesën individuale 
mund të kërkohet nga Komiteti që të caktojë masa të përkohshme për 
shtetin anëtar, në mënyrë që të parandalojë dëme të pariparueshme ndaj 
ankueset.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Procedura hetimore  
(Inquiry Procedure)

Përveç ankesave individuale të një rasti specifik të shkeljes/ose diskriminimit, 
kur ekzistojnë të dhëna të besueshme për shkelje sistematike, afatgjata 
dhe serioze/shkelje të rënda të të drejtave të grave në një shtet, ekziston 
mundësia e fillimit të një hetimi për të verifikuar pretendime dhe të dhëna 
të tilla. Një procedurë e tillë mund të inicohet zyrtarisht nga Komiteti, por 
edhe me një kërkesë për fillimin e një procedure hetimore.

Kërkesë për inicimin e një procedure hetimore mund të paraqitet nga një 
viktimë, një grup i grave të prekura nga abuzimet sistemike, dhe organizatat 
civile dhe koalicionet që punojnë për mbrojtjen e të drejtave të grave në 
përgjithësi ose një grup i veçantë të grave.

Kushtet më të zakonshme për paraqitjen e një kërkese për procedurë 
hetimore në Komitetin CEDAW janë:

Të bëhet fjalë për një shkelje të rëndë/serioze e të drejtave të grave 
ose;

Të bëhet fjalë për një shkelje sistematike të të drejtave të grave në atë 
shtet.

Në këtë procedurë, Komiteti, nëse konstaton se të dhënat janë të 
besueshme dhe të themeluara, mund të caktojë një ose më shumë anëtarë 
të tij për ta zbatuar hetimin dhe për të marrë informacion mbi shkeljen e të 
drejtave të grave në shtetin në fjalë.

Në kryerjen e hetimit, Komiteti do ta rishikojë informacionin, do t’i dërgojë 
përfaqësuesit e tij në shtetin, mund të realizojë kontakte me disa nga 
viktimat, me organizata dhe institucione relevante të shtetit, si dhe me 
palët e tjera të interesuara që mund të japin të dhëna të dobishme në 
lidhje me shkeljen në fjalë. Deri më tani, Komiteti ka kryer 3 hetime të tilla 
në 3 shtete: Kanada, Meksikë dhe Filipine.

Në vitin 2017, organizatat civile nga Republika e Maqedonisë së Veriut 
paraqitën një kërkesë për fillimin e një procedure hetimore, por ajo nuk 
u pranua nga Komiteti pa një sqarim të qartë të arsyeve të mos fillimit të 
procedurës.5

5   HOPS Opsione për jetë të shëndetshme Shkup www.hops.org.mk

8.

9.
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Administrimi strategjik 
i çështjeve me qëllim të 
shfrytëzimit të mekanizmit 
të procedurës së 
paraqitjeve të ankesave 
individuale para Komitetit

3.
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Kapitulli i mëparshëm (3) i përcakton kriteret që duhen përmbushur në 
mënyrë që të mund të paraqitet një ankesë individuale pranë Komisionit 
për Eleminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave - Komiteti 
CEDAW (CEDAW Committee). Një prej kushtet është shterja e të gjitha 
mjeteve juridike efektive të shtetit, një tjetër është pohimi që diskriminimi 
ekziston dhe kërkesa për mbrojtje nga shkelja në bazë gjinore e paraqitur 
para gjykatave dhe autoriteteve kombëtare, dhe të kërkohet mbrojtje nga 
shkelje të tilla në procedurat që i ofron shteti. Kushti i tretë është që e drejta 
e mbrojtjes të mos jetë kërkuar ose mos të jetë në procedurë në të njëjtën 
kohë përpara autoriteteve dhe organeve të tjera ndërkombëtare (p.sh. para 
Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut ose një organi tjetër pranë KB). 
Për këto arsye, nevojitet planifikim strategjik në zhvillimin e procedurave 
përpara gjykatave dhe autoriteteve kombëtare.

Por, së pari duhet të shpjegojmë se çfarë përbën një proces gjyqësor 
strategjik (avokimi strategjik –  strategic litigation).

Avokimi strategjik synon të bëjë ndryshime më të gjera sociale duke inicuar 
dhe administruar një rast individual të shkeljes së të drejtave. Qëllimi është 
përmes mjeteve juridike të riparohet padrejtësia e shkaktuar nga ligjet, 
politikat ose praktikat e papërshtatshme. Prandaj, një nga strategjitë për 
eleminimin e diskriminimit historik sistematik ndaj grave është ndjekja 
e rasteve për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të grave, duke e 
eliminuar diskriminimin në bazë gjinore.

Qasja ndaj avokimit strategjik në rastet e diskriminimit sistematik ose 
shkeljeve të të drejtave të grave është më praktike nëse ekziston një qasje 
ekipore në punën. Kur bëhet fjalë për një qasje ekipore, nuk mendohet 
vetëm për një ekip avokatësh/avokatesh të mirë, por një ekip i cili në rolin e tij 
do ta ketë gjithashtu edhe viktimën/viktimat, profesionistë me ekspertizën 
e nevojshme, profesionistë që do të ofrojnë mbështetje psikosociale për 
viktimat dhe ndihmë nga organizatat civile dhe fondacionet që me përvojë, 
në mënyrë empirike, eksperte dhe sipas nevojës, edhe financiare, do ta 
mbështesin dhe lehtësojnë të gjithë procesin, i cili nuk është i shpejtë, i lirë 
dhe as i lehtë. Avokimi strategjik nuk është vetëm avokim para gjykatës, por 
gjithashtu organizon dhe aktivitete të tjera: lobim, avokim, fushata, fuqizim 
të komunitetit, etj. Kjo është arsyeja pse ajo është ndryshe nga avokimi 
standard gjyqësor i cili jo domosdoshmërisht kërkon të jetë ekipor.
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Rezultatet e avokimit strategjik zbatohen dhe suksesshëm ndikojnë në 
hartimin e politikave publike, ndryshimin e legjislacionit dhe ndryshimin e 
praktikës. Për të qenë të sigurt se në një rast të veçantë mund të përdoret 
edhe mekanizmi për ngritjen e një ankese individuale përpara Komitetit 
CEDAW, së pari duhet që:

të identifikohet rasti adekuat,

të motivohen viktimat për inicimin dhe durimin gjat procesit,

të sigurohen të gjitha provat,

të krijohet dhe drejtohet çështja mbi dispozitat e Konventës dhe 
dokumenteve të tjera ndërkombëtarë dhe rajonalë për të Drejtat e Njeriut;

të shterren të gjitha mjetet juridike efektive në nivel kombëtar,

të përgatitet në mënyrë korrekte një ankesë individuale duke e ndjekur 
formularin e përshkruar nga Komiteti

të mbahet komunikim i kohshëm dhe i rregullt me Komitetin dhe të 
monitorohet zbatimi i rekomandimeve të dhëna në vendimin e Komitetit.

3.1. IDENTIFIKIMI I RASTIT

Për të pasur sukses në procedurën, është e nevojshme që rastet që do 
të përfaqësohen të zgjidhen me kujdes. Duhet që në fillim të krijohet një 
strategji të administrimit të rastit duke i identifikuar të gjitha rreziqet e 
brendshme dhe të jashtme, duke i identifikuar pikat e forta dhe të dobëta të 
rastit, mundësinë e suksesit të procedurës, mundësinë e provës, praktikës 
së ngjashme juridike të Komitetit ose autoritetet dhe organet e tjera 
ndërkombëtare dhe rajonale për të Drejtat e Njeriut, etj. Gjithashtu është 
shumë e rëndësishme që nga fillimi të krijohet dhe administrohet rasti në 
mënyrë që të mund të përdoren mekanizmat rajonalë dhe ndërkombëtarë, 
në këtë rast mekanizmi për fillimin e një procedure ankimore individuale të 
përcaktuar me Protokollin Fakultativ e CEDAW. Kjo nuk do të thotë se gjatë 
ngritjes së procedurave para gjykatave dhe autoriteteve kombëtare, ne 
nuk duhet të përpiqemi të kemi sukses, por çështja duhet të administrohet 
në mënyrë që t’i përmbushë kriteret e përcaktuara nga CEDAW, që pastaj 
të mund të fillohet procedura pas paraqitjes së ankesës individuale.
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3.2.  MOTIVIMI I VIKTIMËS/VIKTIMAVE

Në administrimin e çështjeve strategjike, sidomos në rastet kur viktimat 
janë gra të margjinalizuara dhe të cenueshme, ne përballemi me rrezikun 
e mungesës së motivimit ose humbjes së motivimit për të vazhduar me 
procedurat. Kjo bëhet realitet veçanërisht kur procedurat zgjasin shumë, 
kur viktimat janë përballur me humbjen e të gjitha procedurave para 
gjykatave kombëtare. Theks i veçantë i kushtohet situatës kur viktimat gjatë 
procedurave para gjykatave dhe autoriteteve kombëtare viktimizohen 
gjithashtu nga vetë autoritetet. Për këto arsye, është e nevojshme që nga 
fillimi të hartohet një plan dhe strategji për motivimin e viktimave, dhe 
është e dëshirueshme që kjo të realizohet me një ekip profesionistësh, të 
cilët do t’i ofrojnë mbështetje psikosociale viktimës sipas nevojës ose herë 
pas here.

3.3. SIGURIMI I PROVAVE

Për administrimin e suksesshëm të secilit proces gjyqësor nevojitet 
mbledhja, sigurimi dhe ruajtja me kohë e të gjitha provave në dispozicion. 
Prandaj, edhe para ngritjes së procedurave zyrtare para gjykatave vendore, 
duhet të merren parasysh provat (për shembull, në rastet e dhunës në 
familje, viktimat jo gjithmonë i raportojnë të gjitha situatat e dhunës, jo 
gjithmonë mbajnë shënime mjekësore ose fotografi të lëndimeve, dhe 
prova të ngjashme) kështu që viktimat duhet të këshillohen dhe drejtohen 
menjëherë në mënyrën e duhur, pasi të jetë identifikuar rasti në mënyrë që 
të mos humben provat e vlefshme.



21

3.4. SHTERIMI I TË GJITHA MJETEVE JURIDIKE 
KOMBËTARE

Pasi të jetë identifikuar çështja, të jetë motivuar viktima dhe të jenë 
siguruar provat e nevojshme, duhet të inicohen dhe përfundohen të gjitha 
procedurat e vërtetuara me ligjet vendase që konsiderohen mjete efektive 
në mbrojtjen e të drejtës specifike të shkelur të një viktime ose viktima 
konkrete. Në qoftë se nuk janë shterur të gjitha mjetet juridike efektive para 
gjykatave dhe autoriteteve kombëtare, Komiteti CEDAW mund ta refuzojë 
atë si të papranueshme (inadmissible).

Sidoqoftë, duhet veçanërisht pasur kujdes që në proceset gjyqësore para 
gjykatave dhe autoriteteve kombëtare viktima t’i referohet diskriminimit 
dhe shkeljes së të drejtës të garantuar me Konventën për Eleminimin e të 
Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave, si dhe shkeljes ose diskriminimit 
në bazë gjinore.

Nëse gjatë paraqitjes së procedurave para gjykatave kombëtare bëhet një 
gabim dhe mes kërkesave të tjera, nuk paraqitet kërkesa për diskriminimin 
në bazë gjinore ose shkeljen e të drejtave në bazë gjinore të garantuara 
nga Konventa, ankesa individuale mund të refuzohet nga Komiteti CEDAW 
si e papranueshme.

Në planifikimin e rasteve, është veçanërisht e rëndësishme të përcaktohet 
sa më shpejt që të jetë e mundur nëse nuk arritet sukses para gjykatave 
dhe autoriteteve kombëtare, përmes të cilit mekanizëm ndërkombëtar do 
të kërkohet mbrojtja e mëtejshme për secilin rast konkret.

Prandaj, është e nevojshme që, në përputhje me praktikën ekzistuese të 
gjykatave/organeve ndërkombëtare, të vlerësohet nëse një rast i veçantë 
është më i përshtatshëm për t’u paraqitur, për shembull në Gjykatën 
Evropiane të të drejtave dhe lirive të njeriut në Strasburg ose është më e 
përshtatshme të kërkohet mbrojtje para Komitetit CEDAW dhe në bazë të 
Konventës për Eleminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave.

Në rastin e një shkeljeje të së drejtës të garantuar nga Konventa CEDAW, 
është mirë të konsiderohet ndërtimi i një çështjeje që, nëse nuk arrin 
sukses para gjykatat kombëtare, ajo do të paraqitet përpara Komitetit 
CEDAW. Në fakt, praktika tregon se procedura para Komitetit CEDAW 
është dukshëm më e shkurtër, dhe viktimat mund të marrin kompensim 
parash përveç mjeteve të tjera juridike për dëmin e pësuar. Prandaj nuk 
ekzistojnë rekomandime të përgjithshme, por vendimi se cilat mekanizma 
ndërkombëtarë do të përdoren më tej nëse rasti dështon përpara gjykatat 
kombëtare, duhet të sillet për çdo rast veçanrisht dhe me kohë.
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Përdorimi i dy ose më shumë mekanizmave ndërkombëtarë të mbrojtjes 
është i kufizuar për një rast të njëjtë. Komiteti do ta refuzojë kërkesën si të 
papranueshme nëse i njëjti rast dhe për të njëjtat arsye tashmë është iniciuar 
ose është në pritje përpara një gjykate ose organi tjetër ndërkombëtar.

Gjatë planifikimit duhet veçanërisht të merret parasysh hyrja në fuqi e 
dokumenteve dhe mekanizmave ndërkombëtarë. Kështu, konkretisht për 
CEDAW, duhet të merret parasysh nëse rasti për të cilin do të paraqitet një 
ankesë individuale në Komitetin CEDAW ka ndodhur para hyrjes në fuqi së 
Protokollit Fakultativ për Maqedoninë.

3.5. PËRGATITJA E ANKESËS INDIVIDUALE

Përgatitja e një ankese individuale ka një rëndësi të veçantë për suksesin e 
saj para Komitetit CEDAW, sepse nëse ajo nuk është formuluar mirë, nëse 
nuk bazohet në dispozitat e Konventës CEDAW, dhe nëse nuk vërtetohet 
me fakte dhe prova, ajo do të refuzohet si e papranueshme nga Komiteti 
CEDAW.

Ankesa individuale duhet të praqitet në formën e specifikuar nga Protokolli 
Fakultativ dhe duhet t’i përmbajë të gjitha elementet në përputhje me 
rrethanat. Ajo mund të shkarkohet nga web faqja e mëposhtme: https://
www.ohchr.org/documents/HRBodies/CEDAW/InfoNote_OP_en.doc.

Dhe të dërgohet në adresën e mëposhtme:

Petitions Team
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10, Switzerland
E-Mail: petitions@ohchr.org

Pastaj, ankesat individuale gjithmonë paraqiten në njërën nga gjashtë 
gjuhët zyrtare të Kombeve të Bashkuara, por edhe provat e siguruara 
plotësisht ose në pjesët relevante duhet të paraqiten në gjuhën në të cilën 
është paraqitur edhe ankesa. Nëse ankesa individuale është paraqitur në 
anglisht, të gjitha anekset, provat dhe dokumentet mbështetëse duhet 
të jenë në të njëjtën gjuhë, dhe nëse është e nevojshme, ato duhet të 
përkthehen.

https://www.ohchr.org/documents/HRBodies/CEDAW/InfoNote_OP_en.doc
https://www.ohchr.org/documents/HRBodies/CEDAW/InfoNote_OP_en.doc
mailto:petitions@ohchr.org
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Ankesat individuale mund të paraqiten nga një individ ose një grup i grave 
të drejtat e të cilave janë shkelur, ose përfaqësuesit e tyre me pëlqimin e tyre. 
Komiteti CEDAW nuk njeh ankesa anonime, por për shkak të mundësisë së 
viktimizimit të mëtejshëm ose të mbrojtjes së jetës private dhe familjare të 
viktimave, të dhënat e viktimave të jenë anonime në vendimin e shpallur 
publikisht, kurse detajet e plota të mbahen vetëm për anëtarët e Komitetit 
CEDAW dhe shtetin. Nëse paraqitet një ankesë anonime ose ankesë pa 
pëlqimin e viktimave, ajo mund të refuzohet si e papranueshme nga 
Komiteti CEDAV.

Pastaj, ankesat individuale para Komitetit CEDAW paraqiten ekskluzivisht 
kundër shtetit anëtar në Konventën dhe Protokollin. Nëse shteti e ka 
ratifikuar Konventën por nuk e ka nënshkruar dhe ratifikuar Protokollin 
Fakultativ, para Komitetit CEDAW nuk mund të paraqitet procedurë me 
ankesë individuale kundër tij. Ankesa individuale nuk vlen për personat 
juridikë privatë ose individët, dhe nëse paraqitet në këtë formë, ajo do të 
refuzohet si e papranueshme nga ana e Komitetit CEDAW.

3.6 RRJEDHJA E PROCEDURËS 
DHE KOMUNIKIMI ME KOMITETIN CEDAW KUR 
PARAQITET NJË ANKESË INDIVIDUALE DHE 
MONITORIMI I ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE TË 
MARRA NGA KOMITETI

Pasi Komiteti CEDAW do ta shqyrtojë ankesën individuale për sa i përket 
pranueshmërisë (shiko më lart për arsye të papranueshmërisë), Komiteti 
e informon shtetin anëtar për çdo ankesë individuale të paraqitur në 
Protokollin Fakultativ. Pas kësaj, shteti anëtar mundet brenda gjashtë 
muajve nga marrja e ankesës të paraqesë përgjigje, ankesë me shkrim 
ose deklaratë në lidhje me gjetjet për dëmtimet e paraqitura në ankesën 
individuale kundër tij.

Pasi Komiteti CEDAW e merr përgjigjen nga shteti anëtar, ai do t’i merr në 
konsideratë ankesat me provat, përgjigjen nga shteti dhe çdo informacion 
shtesë të dhënë nga palët e interesuara në mbledhjet e tij të mbyllura, 
dhe do të vendosë nëse ka shkelje ose jo në pajtim me Konventën, dhe 
vëzhgimet dhe rekomandimet e saja do t’i dorëzojë pranë palëve në fjalë 
(ankuesi individual i ankesës dhe shtetit anëtar).
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Sipas Protokollit Fakultativ, shteti anëtar është i detyruar të kushtojë 
vëmendje të veçantë ndaj gjetjeve dhe rekomandimeve të Komitetit 
CEDAW në lidhje me një ankese konkrete individuale dhe brenda gjashtë 
muajve nga marrja e vëzhgimeve dhe rekomandimeve të tilla, është i 
detyruar të paraqesë një përgjigje në Komitetin CEDAW me informacione 
mbi aktivitetet e ndërmarra për përmbushjen e vëzhgimeve dhe 
rekomandimeve të dhëna.

Nisur nga këto afate, duhet të theksohet edhe një herë se ky mekanizëm 
ndonjëherë mund të jetë më efektiv sesa procedura para Gjykatës 
Evropiane për të drejtat dhe liritë e njeriut, por kjo mbetet për t›u vlerësuar 
për çdo rast veçanërisht.

Nga ana tjetër, ankueset me ndihmën e shoqatave civile kanë mundësi që t’i 
përdorin pikëpamjet dhe qëndrimet e tyre për avokimin, për kompensimin 
dhe eleminimin e pasojave, por edhe për avokimin e ndryshimeve më të 
mëdha sistemike për promovimin e të drejtave të grave dhe për respektimin 
e Konventës për Eleminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj 
Grave.
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Përfitimet dhe 
mungesat e 
përdorimit të këtij 
mekanizmi

4.
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Përfitimet e përdorimit të këtij mekanizmi për mbrojtjen e të drejtave të 
grave dhe vajzave janë:

Mundësia për shqyrtimin e rasteve individuale kur një shtet i shkel të 
drejtat e grave,

Mundësia për të hyrë në një instancë ndërkombëtare kur autoritetet dhe 
gjykatat kombëtare nuk kanë arritur t’ju mundësojnë mbrojtje grave,

Kontribuon për ndryshime më sistematike,

Është e përqendruar në promovimin e të drejtave të grave,

Ofron një mundësi që procedura pas ankesës individuale mund të 
përfundojë brenda një kohe të arsyeshme (minimumi një vjet e gjysmë),

Ndryshim të praktikës pas një vendimi pozitiv të Komitetit CEDAW,

Procedura është falas,

E promovon Komitetin CEDAW si një mekanizëm për të mbrojtur të drejtat 
e grave.

Disavantazhet e përdorimit të këtij mekanizmi janë:

Kufizimi i aksesit për shkak të pengesave gjuhësore,

Ngarkesë më e madhe financiare për shkak të nevojës së përkthimit të të 
gjitha dokumenteve në një nga gjuhët zyrtare të KB (anglisht, frëngjisht, 
spanjisht, rusisht, kinezisht, arabisht),

Mekanizëm i dobët për monitorimin e zbatimit të vendimeve të Komitetit 
CEDAW nga shteti anëtar.
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5.
Rekomandime për 
praktikuesit juridikë, 
organizatat civile dhe gratë, 
të drejtat e të cilave janë 
shkelur
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Para se të fillohet të punohet me një rast, të vlerësohet nëse Konventa 
CEDAW dhe Protokolli Fakultativ janë masa mbrojtëse të përshtatshme 
ndërkombëtare.

Të praktikohet qasje strategjike për planifikimin dhe administrimin e rastit 
përpara gjykatave dhe autoriteteve kombëtare.

Të merret parasysh cilat mjete juridike kombëtare janë më efektive në 
rastin konkret (ndonjëherë bëhet fjalë për procedurë civile, ndonjëherë 
administrative edhe ndonjëherë penale).

Të lexohet me kujdes Konventa për Eleminimin e të Gjitha Formave 
të Diskriminimit ndaj Grave, Protokollin Fakultativ, Rekomandimet e 
përgjithshme për Konventën dhe praktikën ekzistuese të Komitetit CEDAW 
që mund të zbatohet për rastin konkret.

Gjithmonë të merren parasysh afatet, arsyet dhe pranueshmëria e 
ankesës.

Praktika tregon se suksesi ndonjëherë mund të arrihet edhe para 
autoriteteve kombëtare dhe gjykatave, duke pasur parasysh detyrimet e 
Konventës dhe praktikën ekzistuese të Komitetit CEDAW.

Nëse është e mundur, të kontaktohet dhe bashkëpunohet me organizatat 
civile që punojnë në fushën e mbrojtjes së të drejtave të grave.

Të sigurohen fonde të mjaftueshme për kryerjen e të gjitha procedurave, 
përfshirë procedurën përpara Komitetit CEDAW.

Viktimat duhet të kontaktohen dhe motivohen vazhdimisht, të informohen 
rregullisht për secilën fazë të procedurës, përfshirë procedurën para 
Komitetit CEDAW.

Rekomandimet e pranuara të komunikohen me publikun, të monitorohet 
përmbushja e tyre nga shteti anëtar, nëse është e nevojshme të informohet 
Komiteti CEDAW për mos zbatimin e tyre, të përdoren për fushata për 
ndryshime sistemike, dhe jo vetëm për ndryshime në lidhje me rastin 
konkret.
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