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     R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë 
        KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI                                                     

 

Nr. 1051/1 Prot.                                      Tiranë, më 27. 10. 2017 

 

 

           V E N D I M 
 

         Nr. 115, Datë  27. 10. 2017 

Mbështetur në ligjin Nr.10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, pranë Komisionerit për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi është paraqitur ankesa numër 75, datë 02.08.2017, e shtetasit I. A., 

kundër Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë sh.a., me pretendim diskriminimin për shkak të 

racës. 

 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

K O N S T A T O I : 

Shtetasi I. A. pretendon se: “Që kur kanë përfunduar zgjedhjet në Qershor 2017, kemi mungesë 

të ujit të pijshëm. Kërkoj të merren masa për zgjidhjen e situatës së ujit të pijshëm, pasi jemi të 

moshuar, si dhe kemi në famije edhe fëmijë të vegjël.” 

Në këto kushte, ankuesi kërkon nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi: “T’i kërkohet 

Ujësjellës Kanalizimeve Berat, të merren masa për rregullimin e kësaj situate.” 

Diskriminimi për shkak të racës është një nga shkaqet e mbrojtura nga ligji nr. 10221/2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, në nenin 3/1, parashikohet se: “Diskriminim” është çdo dallim, 

përjashtim, kufizim apo preferencë, bazuar në cilindo shkak të përmendur në nenin 1 të këtij ligji, që 

ka si qëllim apo pasoje pengesën apo bërjen të pamundur të ushtrimit në të njëjtën mënyrë me të 

tjerët, të të drejtave e lirive themelore të njohura me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, me aktet 

ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe me ligjet në fuqi". 

Për sa më sipër, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ndërmori hapat 
procedurialë si më poshtë vijojnë : 

Pas analizimit të ankesës, u konstatua se nga pikëpamja formale, ajo i plotësonte kërkesat e 

parashikuara nga neni 33, pika 3 të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 
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Diskriminimi”. Për këtë arsye, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi vijoi proçedurat 

përkatëse për shqyrtimin e saj.  

 

1. Me anë të shkresës nr. 777/1 prot., datë 15.08.2017, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, iu drejtua Institucionit të Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë,  në të cilën 

kërkoi informacion mbi pretendimet e subjektit ankues.  

 

- Me shkresën nr. 669/1 prot., datë 22.09.2017, Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë, 

informoi Komisionerin lidhur me pretendimet e ngritura nga ankuesi, ku ndër të tjera 

sqaroi se: “...fshati Moravë është pjesë e Njësisë Adminsitrative Otllak të Bashkisë Berat. 

Nga ndërmarrja Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë, në zbatim të VKM-së nr. 63, datë 

27.01.2016, për këtë fshat kryhet shërbimi i furnizimit me ujë dhe i kanalizimeve duke 

filluar nga muaji prill 2016. Deri në fund të vitit 2016, burimi i furnizimit me ujë për këtë 

fshat ishte Ndërmarrja e ujësjellësit Ura Vajgurore, nëpërmjet stacionit të pompave Ura 

Vajgurore, sasi uji që blihej nga ndërmarrja jonë dhe i shitej popullatës. Në fillim të vitit 

2017, ky furnizim nga stacioni i pompave Ura Vajgurore, u ndërpre dhe nëpërmjet një 

investimi të ndërmarrjes u mundësua furnizimi me ujë nga rrjeti ynë (linja Berat-

Kuçovë), i cili vazhdon edhe sot. Furnizimi nga kjo linjë për këtë fshat bëhet me orar 3 

deri në 5 orë në ditë ose 200 deri në 250 m³ ujë në ditë. Me këtë sasi plotësohet norma 

mesatare e furnizimit me rreth 100 litra ujë në ditë për banorë. Edhe lagjja Stan si pjesë 

e Fshatit Moravë, furnizohet nga kjo pikë e vetme furnizimi me ujë. Theksojmë se drejtori 

ekzekutiv i ndërmarrjes është banorë i këtij fshati dhe furnizohet me të njëtin orar 

furnizimi si popullata e fshatit.”.  

 

2. Mbështetur në Urdhërin nr. 131, datë 06.10.2017 të Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi “Për kryerjen e inspektimit pranë lagjjes “Stan-Moravë”, Berat, me qëllim 

marrjen e informacionit, lidhur me ankesën e I. A.”, inspektorët e KMD-së u paraqitën pranë 

banesës së I. A., më datë 12.10.2017, për të kryer verifikimet përkatëse mbi çështjen në fjalë.  

Gjatë inspektimit pranë lagjjes Stan-Moravë, inspektorët e KMD-së, morën takim me I. A. dhe u 

informuan se: “Çështja e ujit të pijshëm, referuar ankesës nr. 75, datë 02.08.2017, tashmë është 

zgjidhur. Që nga muaji Shtator 2017 e në vijim, nuk kemi patur më probleme me furnizimin me 

ujë të pijshëm. Për këtë, falenderojmë Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi mbi 

zgjidhjen e kësaj situate”. 

Gjatë shqyrtimit të kësaj ankese, Komisioneri ka marrë në shqyrtim vetëm ato çështje, që bëjnë 

pjesë në kompetencat e tij, të parashikuara nga ligji nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen 

nga diskriminimi”. 
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Për sa më sipër, gjatë proçesit të hetimit, pas shqyrtimit të dokumentacionit të vënë në 
dispozicion nga ankuesi dhe palët kundrejt së cilës drejtohej ankimi, Komisioneri për 
Mbrojtjen nga Diskriminimi, konstatoi :  
 

Sipas informacionit të administruar, lagjja Stan-Moravë dhe i gjithë fshati Moravë, në periudhën 

Korrik-Gusht 2017, ka patur probleme në furnizimin me ujë të pijëshëm. Gjatë procedurave 

hetimore dhe nga informacioni i administruar në shkresën nr. 669/1 prot., datë 22.09.2017, të 

Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë dhe në referim të procesverbalit të inspektimit të mbajtur në 

prani të ankuesit në banesën e tij, më datë 12.10.2017, Komisioneri, mori dijeni se situata 

problematike e krijuar, lidhur me mungesën e furnizimit me ujë të pijshëm të lagjjes Stan-

Moravë, është zgjidhur dhe nuk ekziston më. 

Për sa më sipër, gjykojmë dhe vlerësojmë se kërkesa e I. A., është plotësuar dhe banesa e tij 

furnizohet normalisht me ujë të pijshëm. Njëkohësisht, falë ndërhyrjes së Komisionerit, është 

arritur qëllimi për të cilin është iniciuar procedura hetimore.  

 

PËR KËTO ARSYE : 
 

Mbështetur në nenin 32, gërma “c”, nenit 33, pika 10, e Ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për 

mbrojtjen nga diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 
V E N D O S I : 

1. Pushimin e shqyrtimit të ankesës nr. 75, datë 02.08.2017, të I. A., kundër Ujësjellës 

Kanalizime Berat-Kuçovë, pasi është arritur qëllimi për të cilin është iniciuar procedura 

hetimore. 

 

2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, brenda afateve ligjore. 

                                                                                      KOMISIONERI 
 

                                                                                                                                             ____________ 

                                                                                            Irma BARAKU   
(Shkaku: Raca) 

(Fusha: Të mira dhe shërbime) 

mailto:info@kmd.al
http://www.kmd.al/

