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Numri i lëndës: 2019:264378 

Datë: 27.02.2020 

Numri i dokumentit:     00862503 

 

A.nr.1522/17 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ, Departamenti për Çështje Administrative, me gjyqtaren 

Luljeta Maxhuni, me bashkëpunëtoren profesionale Mirjeta Shala, në konfliktin administrativ të 

paditësit I. H. me adresë Rr.”........................, kundër të paditurës, Ministria e Shëndetësisë-

Inspektorati Shëndetësor, Prishtinë, për shkak të anulimit të aktvendimit, në shqyrtimin kryesor 

publik, të mbajtur në mungesë të palëve ndërgjyqëse,  me datë 05.02.2020, merr këtë:   

A K T G J Y K I M 

 

I.Aprovohet kërkesëpadia e paditësit I. H. nga Mitrovica. 

 

II.Anulohet vendimi Nr.10/R-171-17 i datës 25.08.2017 (me numër të protokollit 05-5693/3 dhe 

datë 25.08.2017) i Ministrisë së Shëndetësisë-Inspektorati Shëndetësor, dhe çështja të kthehet në 

rivendosje dhe rishqyrtim te e paditura. 

 

A r s y e t i m   

 

Seanca mbi shqyrtimin kryesor në këtë çështje juridike, është mbajtur në kuptim të nenit 41 të 

LKA-së, në  mungesë të palëve ndërgjyqëse, të ftuara në mënyrë të rregullt, për paditësin (Provë: 

flete kthesa e datës23.01.2020), ndërsa për të paditurin (Provë: fletë kthesa e datës20.01.2020).  

 

Paditësja me datën 07.09.2017, në këtë gjykatë ka parashtruar ankesë, të cilën gjykata e trajtoj si 

padi me të cilën ka kërkuar nga gjykata që kërkesëpadia e saj të aprovohet si e bazuar dhe të 

anulohet vendimi me numër 10/R-171-17 i datës 25.08.2017 i Inspektoratit Shëndetësore si i pa 

drejtë. Ndër të tjera paditësi në referatin e padisë ka theksuar se, me rastin e inspektimit  të 

personave zyrtare me datën 06.06.2017 me procesverbal 007547 është konstatuar se zyrtarisht 

ordinanca ka qenë e mbyllur, pasi që në atë ditë kam qenë në Shqipëri me qëllim të kompletimit 

të kërkesave  zyrtare të MSHT e Republikës së Kosovës për nostrifikimin  e diplomës. Pasi që me 
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datën 09.06.2017, jam kthyer kamë parë që është vendosur ndalesa  ushtrimit të veprimtarisë  në 

derë  të hyrjes së lokalit, ndërsa me datën 12.06.2017 kam shkuar në Ministrinë e Shëndetësisë 

me qëllim që ti përgjigjem kërkesës mirëpo me kanë njoftuar se inspektoria D. Sh. ishte në pushim 

vjetor. Pas kësaj kam pritur inspektimin e dytë dhe asnjëherë nuk e kam larguar ndalesën –

mbylljen e lokalit . Më tutje paditësi ka cekur se me datën 03.07.2017 rreth orës 11:00 kam qenë 

ne aeroport  është telefonuar nga personat zyrtar të cilët i kanë bërë me dije se është larguar 

ndalesa tek ndërtesa ku më herët është kryer inspektimit. Si dëshmi që unë nuk e kam 

shfrytëzuar lokalin për të ushtruar  profesionin  tim është edhe procesverbali  mbi inspektimin e 

bërë nga zyrtarët e Inspektoratit Shëndetësor  me nr. Rendor 007547 të datës 06.06.2017, ku 

dëshmohet se  qartë nga zyrtarët pranë këtij inspektorati se ky lokal ishte i mbyllur. 

 

E paditura në përgjigjen të parashtruar në këtë gjykatë me datën 06.01.2020,  e ka kontestuar në 

tërësi si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit, duke shtuar se e  vendimi i atakuar  është marrë 

konform të gjitha dispozitave në fuqi  dhe ajo në të cilën pretendon pala paditëse  se ky vendim 

është marrë me shkelje  ligjore nuk qëndron fare, për arsye se vendimi i atakuar  është marrë 

konform të gjitha dispozitave ligjore në fuqi. Më tutje,  e paditura ka theksuar se Inspektorati 

Shëndetësor  me datën 06.06.2017,  ka bërë inspektimin e rregullt në ”H.”, Rr. ”....” p.nr. Mitrovicë, 

me qëllim të verifikimit të normave ligjore, etike dhe standardeve të cilësisë dhe inspektim është 

bërë në harmani me Ligjin për Shëndetësinë 04/-125 për Inspektoratin  Shëndetësor 02/L-038. 

Po ashtu, e paditura ka shtuar se, e paditur ka bërë inspektimin në fazën e parë në institucionin 

“H.” nën shoqërinë e Dr. I. H.- Stamotolog, ku fillimisht  pas prezantimit pala e inspektuar  u 

informua për qëllimin e  vizitës së inspektoratit shëndetësor, në fazën e dytë është bërë 

inspektimit për shërbimet shëndetësore që ofron ky subjekt privat, me çast në inspektim e sipër u 

kërkuan dokumentet: licenca e punës, licencën profesionale  të punëtorëve shëndetësor , orari i  

punës, lista e shërbimeve shëndetësorë, çmimorja dhe menaxhimi i mbeturinave mjekësore. Pas 

inspektimit të inspektoratit shëndetësor dhe  kontrollimit të dokumentacionit  të lartshënuar  

është vërtetuar se subjekti shëndetësor  ushtron veprimtari shëndetësore pa licencë pune të 

lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë, nga çka rrjedh se subjekti shëndetësor “Hollyood Smile” me 

pronar Dr. Ilir Hoti ka shkelur dispozitat ligjore të nenit 42 paragrafi 1 i Ligjit për Shëndetësinë . 

 

Gjykata në seancën e shqyrtimit kryesor të datë 05.02.2020 ka bërë administrimin e provave dhe 

atë: diploma e universitetit kristal për  I. H. e dt. 12.08.2014, certifikate e praktikantit  me nr. 930, 

te dt. 04.12.2014, licence për ushtrimin individual te profesionit për stomatologji e dt. 23.05.2012, 

vërtetimi i dt. 01.07.2014, deklarata e bashkëpunimit nga data 10.03.2014-10.06.2014, deklarate 

e dt. 14.05.2015, licence për ushtrimin individual te profesionit per stomatologe lëshuar me dt. 

04.09.2015, certifikate  e dt. 07.12.2013, certifikate e nga dt. 29.05.2014-01.06.2014, certifikate 
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për pjesëmarrje e dt. 19-20 nëntor 2012, certifikate 11-12 tetor 2012, certifikate, maj 2014, 

certifikate, maj 2014, e-maili i dt. 12.06.2014, procesverbal i dt. 08.08.2017, fature e dt. 

25.07.2017, procesverbal i dt. 06.06.2017, raport inspektimi i dt. 12.07.2017, me nr. ref 10/D-

074-17, vendimi i dt. 21.07.2017, me nr. 10/R-145-17 i protokolluar me dt. 21.07.2017, i dt. 05-

5564, fature me nr. serik 0000173 , vendimi i dt. 25.08.2017, me nr. 10/R-171/17, i protokolluar 

me dt. 25.08.2017 me nr. 05-5693/3, shkrese e dt. 27.12.2019. 

 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit të goditur me padi në përputhje me nenin 44 të LKA-së 

dhe provave të administruara në seancën e shqyrtimit kryesor, ku ka gjetur se kërkesëpadia e 

paditësit është e  bazuar. 

 

Me vendimin numër 10/R-145/17 të datës 21.07.2017 me numër të protokollit 05-5564 dhe datë 

21.07.2017, gjykata gjeti se, është ndaluar ushtrimi i veprimtarisë shëndetësore deri në Licencim 

nga Ministria e Shëndetësisë  SPSH ”H.”, Rr. ”............” p.n. Mitrovicë, me pronar Dr. I. H., për mos 

respektim të dispozitave ligjore të lartshënuara  dhe dënohet me 2000(dy mijë) euro.  

 

Në procedurën sipas ankesës, e paditura me vendimin Nr.10/R-171-17 të datës 25.08.2017  me 

numër të protokollit 05-5693/3 dhe datë 25.08.2017 është refuzuar ankesa me numër 05-5693 e 

datës 26.07.2017 e parashtruar nga Dr. I. H.,  pronar i SPSH ”H.” Rr. ”...” p/n Mitrovicë.   

 

I pa kënaqur me këtë vendim, paditësi ma datën 07.09.2017,ka parashtruar padi në ketë gjykatë 

duke e kontestuar ligjshmërinë e tij.  

 

Nga aktvendimi i kontestuar del se ai përmban të meta të tilla për shkak të  cilave nuk mund 

shqyrtohet ligjshmëria e tij. Të metat e tilla qëndrojnë në shkeljet thelbësore të dispozitave të 

Ligjit për Procedurën Administrative. Shkeljet thelbësore të këtyre dispozitave konsistojnë në 

faktin se me nenin 47të këtij ligji është paraparë se akti administrativ, që në këtë rast nënkupton 

vendimin e goditur me padi, duhet të përmbajë përveç tjerash edhe një përmbledhje të 

konstatimeve faktike, bazuar në provat e paraqitura gjatë procedimit administrativ ose në faktet e 

siguruara nga administrata, një deklarim të bazës ligjore në të cilat bazohet akti etj. Akti 

administrativ duhet të jetë i arsyetuar. Në nenin 48 të po të njëjtit ligj, parashikohet se përveç 

rasteve ku ligji vet e parashikon dhënien e arsyeve, duhet të jepen domosdoshmërish arsyet për 

të gjitha ato akte, të cilat pjesërisht ose tërësisht mohojnë, shuajnë, kufizojnë apo prekin në një 

mënyrë apo tjetër të drejtat dhe interesat ligjore ose vendosin detyrime apo ndëshkime, përbëjnë 

një vendim të kundërt me pretendimet e palëve të interesuara, ose janë në kundërshtim me një 
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informacion apo propozim zyrtar etj. Arsyetimet duhet të formulohen qartë dhe të përfshijnë 

shpjegimet e bazës ligjore dhe faktike të aktit.  

 

Vendimi i kundërshtuar është juridikisht i pa qartë dhe kundërthënës me vetveten dhe me 

arsyetimin e tij. Në arsyetimin e tij nuk janë dhënë arsye mbi faktet vendimtare që kanë 

kushtëzuar marrjen e vendimit të kundërshtuar.” Në arsyetimin e vendimit është dhënë një 

formulim i përgjithshëm dhe abstrakt ku thuhet se” duke u bazuar në konstatimet e ekipit 

inspektues, konsiderojmë se ankesa  e parashtruar nga Dr.Ilir Hoti ,pronar i SPSH”H.” Rr. ”....” p/n-

Mitrovicë, nuk përmban kurrfarë fakte të reja , që e kundërshtojnë apo argumentojnë si të pabazë 

vendimin e shkallës së parë, të lëshuar nga inspektorati  Shëndetësor  me datë 21.07.2017 me numër 

05-5564. Bazuar në paragrafin 1 të nenit t 42 të Ligjit për Shëndetësinë Nr.04/L-125 përcaktohet 

që: të gjitha institucionet  shëndetësore  mund të fillojnë punën vetëm pas licensimit nga Ministria 

ose nga organi i autorizuar prej saj. Vendimi kontestues  është i bazuar në akte ligjore në fuqi. 

Procesi është zbatuar drejtë dhe sipas dispozitave ligjore në fuqi të MSH-së.” 

 

Në këtë kuptim gjykata gjen se, paditura ka marr një vendim pa diapozitiv të saktë  dhe pa  

arsyetim, duke marrë një vendim i cili nuk përmban elementet kryesore të vendimit të përcaktuar 

me dispozitat  ligjore të cekura më lartë  të Procedurës Administrative. Për më tepër e paditura në 

dispozitivin e vendimit të atakuar nuk ka cekur se ankesa kundër cilit vendim është refuzuar dhe 

cilin vendim të shkallës së parë e ka lënë në fuqi.  

 

Gjykata për të vlerësuar ligjshmërinë e vendimit të goditur me padi, i’u referua dispozitave të 

Ligjit Nr. 02/L-38 për Inspektoratin Shëndetësor, përkatësisht nenit 7, paragrafi 7.7. me të cilin 

është përcaktuar që gjatë inspektimit, inspektorët shëndetësor kanë përgjegjësi dhe autorizime 

që të... “ Kërkon të përmirësohen dhe mënjanohen pengesat në afat të caktuar të cilat mund të 

paraqesin shkelje të dispozitave ligjore”. 

 

Nga procesverbali me numër 007547 i datës 06.06.2017, gjykata vërejti se, Inspektorët 

Shëndetësor kanë kryer inspektimin tek subjekti afarist IPSH ”H.” me seli në Mitrovicë, Rr. ”....” 

p.n., dhe gjatë inspektimit kanë konstatuar se ky subjekt ishte i mbyllur, kishte dyshime që 

punoheshin shërbime stomatologjikë, protetike, kishte numrin e telefonit dhe nuk shkruan emri i  

mjekut, pas kësaj Inspektorati Shëndetësor  vendosi shenjën e ndalesës së përkohshëm  deri në 

verifikim të  licencës  së institucionet  nga DLA. Ndërsa  është urdhëruar pronari që të nesërmen 

me datë 07.06.2017 të lajmërohet. 
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Ndërsa nga shkresa e përpiluar nga Kryeinspektorja Shëndetësore Dr. A. B., gjykata vërejti se, e 

njëjta ka bërë përmbledhjen e raportit të inspektimit të kryer me datën 06.06.2017 me të cilën 

është theksuar që inspektorati shëndetësor pas inspektimi të kryer me datën 06.06.2017 në 

subjektin afarist ”H.”, një kopje e procesverbalit të inspektimit me numër 007547 të nënshkruar 

nga inspektorët dhe pala prezentë, i është lënë institucionit në të cilin është kryer inspektimi. Më 

tutje, me këtë raport është sqaruar që në fazën e parë, inspektimi është bërë nën shoqërimin e Dr. 

I.H. stomatolog, ku fillimisht i njëjti është njoftuar për qëllimin e vizitës, e pas kësaj i janë kërkuar 

:Licenca e punës, licenca profesionale e punëtorëve shëndetësor, orari i punës, lista e shërbimeve 

me çmimore dhe menaxhimi i mbeturinave mjekësorë dhe u konstatua se në hyrje  të këtij 

institucioni është shënuar  emërtimi i subjektit Privat Shëndetësor i njëjti nuk ishte i licencuar në 

MSH-së, dhe se në derën e hyrjes së institucionit ishte shënuar orari i punë.   

 

Në kuptim të kësaj gjykata gjeti se raporti i datës 06.06.2017 i përpiluar në vendin e ngjarjes dhe 

Raporti i përpiluar nga Kryeinspektorja Shëndetësore Dr. A.. B. i datës 14.07.2017, janë 

kontradiktor me njëri tjetrin pasi që nga raporti i inspektimit kryer në vendin e ngjarjes tek 

institucioni shëndetësor privat “H.” me seli në Mitrovicë i datës 06.06.2017, është konstatuar se 

dera e këtij institucioni ka qenë e mbyllur, nuk është konstatuar se inspektimit të jetë kryer  në 

prezencën të Dr. I. H.  ndërsa, nga raporti i përpiluar nga Kryeinspektorja Shëndetësore Dr. A.B. 

është theksuar se inspektimi i kryer me datën 06.06.2017 është bërë nën shoqërimin e Dr. I.H., se  

të njëjtit i është dhënë një kopje e procesverbalit të nënshkruar nga vet ai dhe nga inspektorat 

shëndetësor të cilët e kanë kryer inspektimin, por që nga raporti i datës 06.06.2017 shihet se i 

njëjti nuk është i nënshkruar nga Dr. I.H..  

 

Për më tepër, e paditura konstatimet e dhëna në raportin e datës 06.06.201, nuk i ka provuar me 

asnjë provë të vetme pasi që inspektimi brenda institucionit nuk është kryer asnjëherë dhe të 

njëjtat kanë mbetur të pa vërtetuara.  

 

Gjykata si rregull,  konfliktin administrativ e vendosë në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar nga 

ana e organeve administrative, ndërsa nga aktvendimi i goditur me padi, nuk mund të kuptohet se 

si është vërtetuar gjendja faktike. 

 

Të metat e cekura më lartë janë të atilla që e pengojnë vlerësimin e ligjshmërisë së aktvendimit të 

kundërshtuar dhe në këtë drejtim gjykata e obligon organin e paditur, që në afat prej tridhjetë 

(30) ditësh, në ri-procedurë të veproj sipas vërejtjeve të dhëna në këtë aktgjykim dhe pasi t’i 

mënjanoj të metat e cekura, të merr vendim të drejtë të bazuar në ligj.  Vërejtjet e cekura janë të 
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obligueshme për organin e paditur, duke u bazuar në nenin 65 të Ligjit për Konfliktet 

Administrative. 

 

Duke u bazuar në të dhënat e lart cekura, gjykata në kuptim të nenit 43, 46.2, lidhur me nenet 5, 6 

dhe 38 të LKA-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr.1522/17, datë 05.02.2020 

 

 

Bashkëpunëtore profesionale                                                                                           G j y q t a r e  

Mirjeta Shala                                                                                                                 Luljeta Maxhuni 

 

Këshillë Juridike: kundër këtij  aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 ditësh nga dita e 

marrjes së të njëjtit, Gjykatës së  Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 

 


