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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë
KËSHILLI I GJYKATËS SË  RRETHIT GJYQËSOR

VLORË

VENDIM
Nr. 8 datë  03.11.2020

“PЁR PEZULLIMIN E VEPRIMTARISЁ DHE SHЁRBIMEVE GJYQЁSORE NЁ
GJYKATЁN E RRETHIT GJYQËSOR VLORË”

Kёshilli i Gjykatёs së Rrethit Gjyqësor Vlorë, nё mbledhjen e zhvilluar nё datёn 3
Nëntor 2020, nё kushtet kur rezulton se disa prej gjyqtarve dhe punonjësve të administratës
gjyqësore kanë shfaqur simptoma të infektimit nga COVID 19 dhe po trajtohen nga ana
mjeksore për këtë infeksion, në funksion tё reduktimit të transmetimit të infeksionit midis
punonjësve apo dhe përdoruesve të gjykatës dhe sigurimit të zbatimit me rigorozitet të
protokolleve të përcaktuara për situatën COVID 19, për t’i siguruar punonjësve standartin e
nevojshëm në punë dhe sigurinë për shëndetin e tyre, nё zbatim tё detyrimeve tё parashikuara
nё:

 Ligjin nr. 98/2016 datё 06.10.2016 “Pёr organizimin e pushtetit gjyqёsor nё RSH”, neni
38;

 Aktin Normativ Nr. 9 datё 25.03.2020 “Pёr marrjen e masave tё veçanta nё fushёn e
veprimtarisё gjyqёsore gjatё kohёzgjatjes sё gjendjes sё epidemisё sё shkaktuar nga
COVID-19”; i ndryshuar me Aktin Normativ Nr. 21 datё 27.05.2020 tё Kёshillit tё
Ministrave.

 Vendimin e Kёshillit tё Lartё Gjyqёsor Nr. 143 datё 22.04.2020 “Pёr rifillimin e
veprimtarisё dhe shёrbimeve gjyqёsore”;

 Udhёzimin e Kёshillit tё Lartё Gjyqёsor Nr. 146 datё 27.04.2020 “Pёr pёrcaktimin e
masave pёr kufizimin e pёrhapjes sё COVID-19 gjatё ushtrimit tё veprimtarisё gjyqёsore
dhe administrative nё gjykata”;

 Vendimin Nr.4 datë 01.06.2020 të Këshillit të Gjykatës të Rrethit Gjyqësor Vlorë

VENDOSI

1. Pezullimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në Gjykatën e Rrethit
Gjyqësor Vlorë.

2.Përjashtohen nga efektet e këtij pezullimi veprimtaria dhe shërbimet gjyqësore, që
lidhen me çështje me natyrë të ngutshme, të vlerësuara si të tilla rast pas rasti nga gjyqtari.
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3.Përjashtohen nga efektet të këtij pezullimi, seancat e vlerësimit të masave të
sigurisë, seancat në të cilat janë kërkuar ose zbatuar masat e sigurisë me burg, dhe kur të
arrestuarit, të pandehurit, ose mbrojtësit e tyre e kërkojnë shprehimisht që të vijohet me
shqyrtimin e tyre.

4.Në çdo rast nga ana e gjykatës duhet të shmanget prania e publikut në zhvillimin e
seancave gjyqësore.

5.Kohëzgjatja e pezullimit, parashikuar në pikën 1 të këtij vendimi, të jetë për një
periudhë 1 (një) javore duke filluar nga data 03.11.2020 deri me date 10.11.2020 (perfshirë
dhe datën 10.11.2020).

6.Orari i shërbimit për  paraqitjen e  kërkesave me karakter të ngutshëm  nga publiku
do të jetë nga ora 10 00-11 00 të çdo dite.

7.Nga  Prokuroria pranë Gjykatës së  Rrethit Gjyqësor Vlorë do të pranohet vetëm
depozitimi i çështjeve  me karakter të ngutshëm.

8.Të hartohet grafiku për për daljen në punë të punonjësve të administratës gjyqësore
sipas nevojave, duke kufizuar praninë e personave në ambientet e Gjykatës.

9.Të shmangen grumbullimet masive të qytetarëve në ambientet (hyrjen)
institucionit, të mos thirren qytetarë,avokatë, ekspert etj në institucion për një periudhë një
javore,përveç rasteve që janë me afat të përcaktuar dhe rasteve të ngutshme..

10.Të dizifektohen  gjithë ambientet e punës dhe pajisjet në gjykatë.

11.Zyra e Financës të marri masa për furnizimin me bazën e nevojshme matariale

12.Ngarkohet kancelarja e Gjykatës që ky vendim tu komunikohet gjyqtarve dhe
administratës së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë ,Zyrës së Financës,Prokurorisë pranë
Gjykatës së  Rrethit Gjyqësor Vlorë, Këshilli i Lartë Gjyqësor Tiranë, Dhomës së Avokatisë
Vlorë,I.E.V.P. Vlorë,Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve Tiranë, ISHP Vlorë, vendimi te
publikohet ne faqen zyrtare te Gjykatës.

Ky vendim hyn  në fuqi menjëherë

ANËTAR ANËTAR KRYETAR
(GJYQTAR) ( NËPUNËSI CIVIL I K.L.GJ) ( ZV. KRYETARI)

ARQILE   BASHO KELMENT  GRECA ALBERT   SPIRO


