LIGJ
Nr. 9397, datë 12.5.2005
PËR SHËRBIMIN E KONTROLLIT TË BRENDSHËM NË SISTEMIN E BURGJEVE
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 e Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të
Ministrave,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:
KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Objekti i ligjit
Ky ligj përcakton organizimin, funksionimin, detyrat dhe fushën e veprimtarisë së Shërbimit
të Kontrollit të Brendshëm në Sistemin e Burgjeve (SHKBB).
Neni 2
Fusha e veprimtarisë së SHKBB-së
Fusha e veprimtarisë së këtij Shërbimi është parandalimi, zbulimi, dokumentimi dhe hetimi
paraprak i veprimtarisë kriminale, të kryer nga punonjës të Policisë së Burgjeve, nga struktura të
tjera të sistemit të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe për çështje që lidhen me sigurinë në
burgje.
Neni 3
Parimet bazë të veprimtarisë së SHKBB-së
Parimet bazë të ushtrimit të veprimtarisë së SHKBB-së janë ligjshmëria, profesionalizmi,
objektiviteti, sekreti dhe pavarësia nga ndërhyrjet e parregullta në kryerjen e detyrës.
Neni 4
Autoriteti përgjegjës për veprimtarinë e SHKBB-së
1. Ministri i Drejtësisë ose personi i autorizuar prej tij është përgjegjës për mbikëqyrjen e
ligjshmërisë dhe për ushtrimin normal të veprimtarisë së SHKBB-së.
2. Për të siguruar zbatimin e ligjit në veprimtarinë informative dhe gjurmuese, si dhe në
fillimin e kryerjen e veprimeve procedurale të hetimit paraprak informohen organet e prokurorisë
dhe për çështje të veçanta edhe Prokurori i Përgjithshëm.
KREU II
ORGANIZIMI I SHKBB-SË
Neni 5
Krijimi i SHKBB-së
1. Në Ministrinë e Drejtësisë krijohet Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm në Sistemin e
Burgjeve në varësi të Ministrit të Drejtësisë.
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2. SHKBB-ja është strukturë e veçantë në sistemin e Policisë së Burgjeve, me natyrë
informativo-gjurmuese dhe organizim unik e të centralizuar, që drejtohet nga Drejtori i këtij
Shërbimi.
3. SHKBB-ja e ushtron veprimtarinë në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe në
strukturat në varësi të saj.
Neni 6
Buxheti i SHKBB-së dhe mënyra e përdorimit
1. Në buxhetin e Ministrisë së Drejtësisë, në pjesën për sistemin e burgjeve, miratohet një
fond i veçantë buxhetor për ushtrimin e veprimtarisë informative të SHKBB-së dhe për shpërblimin
e personave, që bashkëpunojnë me të.
2. Kriteret dhe mënyra e administrimit, përdorimit dhe kontrollit të këtyre fondeve të
veprimtarisë informative dhe operative të SHKBB-së caktohen nga Ministri i Drejtësisë, pasi të jetë
marrë mendimi i Prokurorit të Përgjithshëm dhe i Ministrit të Financave, sipas legjislacionit në fuqi.
Neni 7
Struktura dhe organika e SHKBB-së
1. Struktura dhe numri i përgjithshëm i punonjësve të SHKBB-së janë pjesë përbërëse e
strukturës dhe e numrit të përgjithshëm të punonjësve të sistemit të Drejtorisë së Përgjithshme të
Burgjeve.
2. Struktura dhe organika e SHKBB-së, me propozimin e Ministrit të Drejtësisë, miratohen
nga Kryeministri.
KREU III
EMËRIMI DHE LARGIMI NGA DETYRA I PUNONJËSVE TË SHKBB-SË
Neni 8
Kërkesat e përgjithshme të pranimit në SHKBB
Për t'u pranuar në SHKBB mund të kandidojë shtetasi shqiptar që përmbush kërkesat e
përgjithshme, si më poshtë:
a) ka zotësi të plotë për të vepruar;
b) ka arsimin përkatës;
c) nuk është dënuar me vendim të formës së prerë për vepra penale të kryera me dashje;
ç) ndaj tij nuk është marrë masa disiplinore e largimit nga puna ose nga shërbimi civil, për
shkak të një shkeljeje të rëndë disiplinore;
d) ndaj tij nuk është marrë masë tjetër disiplinore ose administrative, që nuk është shlyer
dhe, në çdo rast, së paku deri në tre vjet përpara datës së paraqitjes së kërkesës për pranim.
Neni 9
Parime të konkurrimit dhe të përzgjedhjes së kandidatëve
1. Pranimi në SHKBB kryhet nëpërmjet konkurrimit të hapur, mbështetur në parimet e
profesionalizmit, të aftësive të veçanta, cilësive të larta morale, ndershmërisë dhe përkushtimit ndaj
detyrës.
2. Kandidatët për t'u pranuar në SHKBB përzgjidhen, si rregull, ndërmjet punonjësve në
detyrë në sistemin e Policisë së Burgjeve, Policisë së Shtetit, në struktura të tjera policore ose të
atyre që kanë përvojë në ushtrimin e detyrave profesionale në shërbimet informative.
3. Sipas përshkrimit të veçantë të vendit vakant të punës, në kriteret e konkurrimit
parashikohen edhe kritere të posaçme preferenciale për llojin e arsimit të lartë, policor ose civil,
përvojën dhe kualifikimet e nevojshme në shërbime informative dhe në detyra të tjera, që kanë të
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bëjnë me verifikimin, gjurmimin, zbulimin dhe hetimin paraprak penal të shkeljeve të ligjit.
4. Mënyra e organizimit dhe kushtet e posaçme të konkurrimit, kriteret e vlerësimit dhe
përbërja e komisioneve caktohen nga Ministri i Drejtësisë.
Neni 10
Emërimi, lirimi dhe largimi nga detyra
1. Emërimi, lirimi dhe largimi nga detyra i Drejtorit të SHKBB-së bëhet nga Ministri i
Drejtësisë.
2. Emërimi, lirimi dhe largimi nga detyra i punonjësve të SHKBB-së bëhet nga Ministri i
Drejtësisë, me propozimin e Drejtorit të SHKBB-së.
Neni 11
Rastet e lirimit dhe të largimit nga detyra
l. Punonjësi i SHKBB-së lirohet nga detyra në rastet kur:
a) ka mbushur moshën për pension;
b) bëhet i paaftë nga ana shëndetësore, për një periudhë kohe mbi 6 muaj, me ose pa vendim
të komisionit mjekësor;
c) me kërkesën e vet, pasi ka plotësuar detyrimet sipas dispozitave në fuqi;
ç) për shkak të ristrukturimit dhe shkurtimit të funksionit organik.
2. Në rastet kur punonjësi lirohet nga detyra, sipas shkronjave “b” dhe “ç” të pikës 1 të
këtij neni, kur ai merr riaftësimin shëndetësor, ose kur krijohen vende dhe funksione të reja, ai
gëzon të drejtën e kërkesës dhe të përzgjedhjes me përparësi për t’u punësuar, në mbështetje të
formimit, kualifikimit dhe vjetërsisë që kishte në këtë shërbim përpara lirimit nga detyra.
3. Punonjësi i SHKBB-së largohet nga detyra në rastet kur:
a) shkel rëndë ose në mënyrë të përsëritur rregullat e disiplinës dhe të shërbimit dhe masa e
dhënë më parë nuk është shlyer;
b) është dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale.
Neni 12
Rregulla për marrëdhëniet e punës dhe disiplinën në SHKBB
1. Rregullat e hollësishme për marrëdhëniet e punës dhe disiplinën në SHKBB,
kompetencat, rastet, procedurat dhe llojet e masave disiplinore caktohen në Rregulloren e Disiplinës
së SHKBB-së.
2. Rregullorja e Disiplinës së SHKBB-së miratohet nga Ministri i Drejtësisë, me propozimin
e Drejtorit të SHKBB-së.
Neni 13
Sistemimi në detyrë pas lirimit nga SHKBB-ja
Punonjësi i SHKBB-së, kur lirohet nga detyra ose në përfundim të periudhës së caktuar për
të punuar në këtë Shërbim, emërohet në detyrë tjetër, pranë strukturave policore ose të administratës
publike, që përputhen ose janë të përafërta me aftësitë dhe përvojën e tij profesionale.
KREU IV
VEPRIMTARIA E SHKBB-SË
Neni 14
Metoda e punës dhe garancitë në veprimtarinë e SHKBB-së
1. SHKBB-ja e ushtron veprimtarinë informativo-gjurmuese dhe të hetimit paraprak, duke
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respektuar garancitë kushtetuese për liritë dhe të drejtat e njeriut, normat e Kodit të Procedurës
Penale, ato për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve, si dhe dispozitat e këtij ligji.
2. SHKBB-ja e ushtron veprimtarinë duke përdorur forma, metoda e mjete pune
informative, të hapura e të mbyllura, të mbështetura në ligj, sipas standardeve që zbatohen nga
Shërbimi Informativ i Shtetit. Këto procedura miratohen nga Ministri i Drejtësisë dhe nga Prokurori
i Përgjithshëm, i cili ka të drejtë të ushtrojë kontrolle për mënyrën e zbatimit të tyre.
Neni 15
Ushtrimi i atributeve të Policisë Gjyqësore në SHKBB
1. Punonjësit e SHKBB-së ushtrojnë atributet e Policisë Gjyqësore.
2. Në strukturën e SHKBB-së funksionojnë edhe shërbime të Policisë Gjyqësore, sipas ligjit
nr.8677, datë 2.11.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e Policisë Gjyqësore".
Neni 16
Detyrime të ndërsjella të sistemit të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe SHKBB-së
1. Drejtuesit dhe punonjësit e sistemit të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve janë të
detyruar të bashkëpunojnë me SHKBB-në në ushtrimin e detyrave për zbatimin e këtij ligji.
2. Ata informojnë Drejtorin e Përgjithshëm të Burgjeve në mënyrë të vazhdueshme për
veprimtarinë kriminale që cenon sigurinë në burgje.
3. Kur ka informacione, që nuk përbëjnë vepër penale, ky Shërbim informon sipas
përkatësisë së shkeljeve të konstatuara.
Neni 17
Të drejtat e SHKBB-së
SHKBB-ja ka të drejtë:
a) të mbledhë, të administrojë, të ruajë, të verifikojë dhe të dokumentojë të dhëna për
veprimtari kriminale, kur ato kryhen nga punonjësit e strukturave në sistemin e Drejtorisë së
Përgjithshme të Burgjeve, pavarësisht nga detyra dhe grada e tyre;
b) të kërkojë dhe të shfrytëzojë dokumentacionin e arkivuar në Drejtorinë e Përgjithshme të
Burgjeve dhe në strukturat në varësi të saj;
c) të mbledhë, të administrojë dhe të përpunojë informacione, të dhëna vullnetarisht nga
punonjësit e sistemit të paraburgimit dhe të burgjeve, nga persona të paraburgosur ose të dënuar, si
dhe nga subjekte e persona të tjerë.
Neni 18
Bashkëpunimi me shërbime të tjera informative
SHKBB-ja, për realizimin e misionit të saj, bashkëpunon, shkëmben informacione e ndërton
plane të përbashkëta veprimtarie me Shërbimin Informativ të Shtetit, me Shërbimin e Kontrollit të
Brendshëm në Ministrinë e Rendit Publik, me Shërbimin Informativ Ushtarak, si dhe me shërbime
të tjera operative gjurmuese, pasi të ketë marrë miratimin e Ministrit të Drejtësisë.
Neni 19
Detyrimi për kalimin e informacionit te SHKBB-ja
Kur drejtuesit dhe punonjësit e sistemit të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve kanë dijeni
ose marrin dijeni, nëpërmjet institucioneve të tjera shtetërore dhe subjekteve ose individëve të
ndryshëm, për informacione të përfshirjes në veprimtari kriminale të punonjësve të këtij sistemi,
pavarësisht nga hierarkia administrative e tyre, janë të detyruar të njoftojnë dhe t'ia kalojnë
menjëherë për dijeni dhe kompetencë SHKBB-së.
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Neni 20
Njoftimi i rasteve të arrestit në flagrancë
Kur organet kompetente, sipas ligjit, realizojnë veprime të arrestit në flagrancë të një
punonjësi të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve ose të strukturave në varësi të saj, janë të
detyruara të njoftojnë menjëherë SHKBB-në.
Neni 21
Ruajtja, administrimi dhe përdorimi i informacionit të klasifikuar dhe atij "Sekret shtetëror"
1. Kur informohen nga SHKBB-ja për veprimtari kriminale ose akte të tjera, që cenojnë
sigurinë në burgje, në përputhje me rregullat e përcaktuara nga Ministri i Drejtësisë, organet
drejtuese të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve detyrohen të ruajnë, në çdo rast, karakterin e
informacionit të klasifikuar "sekret", burimet e tij dhe format e punës.
2. Drejtuesit dhe punonjësit e Drejtësisë së Përgjithshme të Burgjeve, të strukturave në
varësi të saj, që njihen me informacionet e SHKBB-së, vihen në dijeni dhe detyrohen ta ruajnë
karakterin sekret të tij.
3. Dokumentacioni dhe informacioni që mbledh, administron e ruan SHKBB-ja është i
klasifikuar "Sekret shtetëror" dhe ruhet e administrohet në përputhje me legjislacionin në fuqi për
informacionin e klasifikuar "Sekret shtetëror".
4. Ministri i Drejtësisë nxjerr rregulla të hollësishme për administrimin dhe përdorimin e
dokumentacionit dhe të informacionit të SHKBB-së, në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në
fuqi.
Neni 22
Ruajtja e sekretit shtetëror pas largimit ose lirimit nga SHKBB-ja
Punonjësi i SHKBB-së detyrohet të ruajë sekretin shtetëror për informacionin që administron
ose për të cilin ka pasur dijeni për shkak të detyrës. Detyrimi i ruajtjes së sekretit vazhdon edhe pasi
punonjësi i shkëput marrëdhëniet e punës me këtë Shërbim.
Neni 23
Përjashtimi nga publikimi
Të dhënat, informacionet dhe burimet e krijuara dhe të administruara nga SHKBB-ja
përjashtohen nga detyrimet për t'u bërë publike, përveçse kur një gjë e tillë autorizohet paraprakisht
me shkrim nga Ministri i Drejtësisë.
KREU V
DISPOZITA TË FUNDIT
Neni 24
Aktet nënligjore të Ministrit të Drejtësisë
Ministri i Drejtësisë, në ushtrimin e kompetencave të tij, merr masa dhe nxjerr akte
nënligjore për:
a) çështje të përditshme të organizimit, funksionimit dhe veprimtarisë informative të
SHKBB-së;
b) marrëdhëniet dhe komunikimin e SHKBB-së me struktura të tjera të sistemit të Drejtorisë
së Përgjithshme të Burgjeve;
c) mbrojtjen e burimeve të të dhënave dhe metodave nga ekspozimi i paautorizuar;
ç) çështje të klasifikimit dhe deklasifikimit të të dhënave, që përbëjnë sekret shtetëror në
5

sistemin e informacioneve të SHKBB-së;
d) çështje të grumbullimit, përpunimit dhe administrimit të informacionit, për të cilin vihen
në dijeni drejtuesit dhe punonjësit e sistemit të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve;
dh) shfrytëzimin e sistemit të arkivave të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve nga
SHKBB-ja;
e) sistemin e pagave dhe trajtimin e punonjësve të SHKBB-së, duke paraqitur në Këshillin e
Ministrave propozimet përkatëse;
ë) programet e formimit profesional dhe kualifikimin e punonjësve të SHKBB-së, në mënyrë
të detyrueshme, pranë strukturave të Shërbimit Informativ të Shtetit, si dhe në institucione të tjera të
veprimit informativ, brenda dhe jashtë vendit.
Neni 25
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Shpallur me dekretin nr.4602, datë 1.6.2005 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Alfred
Moisiu
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