
VENDIM NR. 128, DATË 24.03.2020 I KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në vendimin e tij nr. 127, datë 10.03.2020 “Për pezullimin e
veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në Republikën e Shqipërisë” ka vendosur vijimin e 
pezullimit të veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore të juridiksionit të përgjithshëm dhe të 
posaçëm në të gjithë gjykatat e vendit për një periudhë 2 javore, nga data 25.03.2020 deri 
më 07.04.2020.

Përjashtim nga ky rregull do të vazhdojnë të jenë rastet e:
 Veprimeve dhe shërbimeve gjyqësore, që lidhen me çështje me natyrë të ngutshme, të  
 vlerësuara si të tilla, rast pas rasti nga gjyqtari.
 Seancat e vlerësimit të masave të sigurisë.
 Seancat në të cilat janë kërkuar ose zbatuar masat e sigurisë arrest me burg dhe kur të  
 arrestuarit, të pandehurit apo mbrojtësit e tyre e kërkojnë shprehimisht që të vijohet  
 me shqyrtimin e tyre.

Për shkak të rrezikut të përhapjes së COVID-19, gjykata në çdo rast duhet të shmangë praninë 
e publikut në zhvillimin e seancave gjyqësore.

Vendimi ka hyrë në fuqi, menjëherë pas publikimit në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë 
Gjyqësor dhe është me forcë dhe efekt të plotë.
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DECISION NO. 128, DATED 24.03.2020 OF THE HIGH JUDICIAL COUNCIL

Pursuant to its decision no. 127, dated 10.03.2020 “On the suspension of the activity and judicial 
services in the Republic of Albania”, the High Judicial Council has decided to continue the sus-
pension of the activity and judicial services of general and special jurisdiction in all courts of 
the country for a period of 2 weeks, from 25.03.2020 to 07.04.2020.

Exception to this rule shall continue to be the following cases:
 Judicial actions and services related to matters of an urgent nature, assessed as such,  
 on a case-by-case basis by the judge.
 Hearings regarding the assessment of security measures.
 Hearings at which arrest security measures are sought or enforced, and where the   
 detainees, defendants, or their defense attorneys expressly request to proceed with the  
 examination.

Due to the risk of COVID-19 spreading, the court should in any case avoid public presence 
during court hearings.

The decision entered into force immediately after its publication on the official website of the 
High Judicial Council and is in full force and effect.


