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Udhëzim nr. 7, datë 04.05.2022 
“Për përcaktimin e rregullave të 
hollësishme për njohjen e së 
drejtës së ushtrimit të profesionit 
në mënyrë të pavarur nga 
ndërmjetësi i huaj i pasurive të 
paluajtshme, si dhe të 
bashkëpunimit të tij me zyrat e 
ndërmjetësimit të pasurive të 
paluajtshme”

Ministri i Drejtësisë i Republikës së 
Shqipërisë, me Udhëzimin nr. 7 “Për 
përcaktimin e rregullave të 
hollësishme për njohjen e së drejtës 
së ushtrimit të profesionit në mënyrë 
të pavarur nga ndërmjetësi i huaj i 
pasurive të paluajtshme, si dhe të 
bashkëpunimit të tij me zyrat e 
ndërmjetësimit të pasurive të 
paluajtshme” - ashtu siç titulli 
sugjeron - përcakton rregullat që 
ndërmjetësit e huaj të pasurive të 
paluajtshme duhet të ndjekin për të 
ushtruar këtë profesion në Republikën 
e Shqipërisë.

Më hollësisht, ky Udhëzim 
parashikon:

 Shtetasit shqiptarë ose të huaj,  
 që zotërojnë licencën e    
 ndërmjetësit të pasurive të   
 paluajtshme në një shtet anëtar  
 të BE-së dhe që e kanë   
 ushtruar këtë profesion në   
 territorin e Republikës së   
 Shqipërisë për jo më pak se 6  
 muaj ose kanë një kontratë   
 bashkëpunimi me një zyrë   
 ndërmjetësimi të pasurive të   
 paluajtshme, mund të kërkojnë  
 pranë ministrit të Drejtësisë të  
 drejtën për të ushtruar këtë   
 profesion në mënyrë të pavarur  
 në Republikën e Shqipërisë.

 Kandidatët e interesuar bëjnë  
 kërkesë për njohje të licencës  
 së huaj ne Shqipëri, duke   
 paraqitur kërkesë pranë   

Instruction no. 7, dated 
04.05.2022 "On determining the 
detailed rules for the recognition 
of the right of foreign real estate 
intermediaries to practice the 
profession independently, as well 
as their cooperation with real 
estate agencies"

The Minister of Justice of the Republic 
of Albania has issued Instruction no. 
7 "On determining the detailed rules 
for the recognition of the right of 
foreign real estate intermediaries to 
practice the profession independently, 
as well as their cooperation with real 
estate agencies", which, as the title 
suggests, sets out the rules that 
foreign real estate intermediaries 
must follow to practice this profession 
in the Republic of Albania.

More thoroughly, this Instruction 
provides:

 Albanian or foreign citizens,   
 who hold the license of real   
 estate agent in an EU member  
 state, and who have practiced  
 this profession in the territory  
 of the Republic of Albania for   
 not less than 6 months or have  
 a cooperation contract with a  
 real estate agency, can request  
 from the Minister of Justice the  
 right to practice this profession  
 independently in the Republic of  
 Albania.

 Interested candidates as above,  
 submit a request to the Ministry  
 of Justice, accompanied by a   
 set of documents, including:
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 Ministrisë së Drejtësisë,   
 shoqëruar me një sërë    
 dokumentesh, që përfshijnë:

  Kopje të njehsuar të   
  licencës, lëshuar nga   
  autoriteti përkatës;

  Kopje të kontratës së   
  bashkëpunimit me një   
  zyrë ndërmjetësimi të   
  pasurive të paluajtshme,  
  nëse është e    
  aplikueshme;

  Vërtetim nga Drejtoria e  
  Përgjithshme e Tatimeve  
  që ndërmjetësi i huaj ka  
  ushtruar profesionin në  
  Republikës e Shqipërisë  
  për të paktën 6 muaj,   
  nëse është e    
  aplikueshme;

  Kopje të njehsuar të   
  diplomës së arsimit të   
  mesëm të lartë;

  Vërtetim nga prokuroria  
  dhe gjykata se nuk është  
  nën hetim apo gjykim për  
  vepra penale në fushën e  
  pastrimit të parave,   
  financimit të terrorizmit  
  apo armëve të    
  shkatërrimit në masë;

  Vetëdeklarim i gjendjes  
  gjyqësore; dhe

  Vetëdeklarim se nuk ka  
  dënim me masë    
  administrative për shkelje  
  të legjislacionit në fuqi   
  për parandalimin e   
  pastrimit të parave, të   
  paktën jo më herët se 6  
  muaj nga data e    
  paraqitjes së kërkesës.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

  Copy of the license,   
  issued by the relevant   
  authority;

  Copy of the cooperation  
  contract with a real estate  
  agency, if applicable;

  Certificate from the   
  General Directorate of   
  Taxes that the foreign   
  agent has practiced the  
  profession in the Republic  
  of Albania for at least 6  
  months, if applicable;

  
  Copy of higher secondary  
  education diploma;

  Certificate from the   
  criminal records office and  
  the court that he is not   
  under on-going criminal  
  proceedings or trial for   
  criminal offenses in the  
  field of money laundering,  
  terrorist financing or   
  weapons of mass   
  destruction;

  Self-declaration of judicial  
  status; and

  Self-declaration that there  
  is no administrative   
  penalty for violation of   
  the legislation in force for  
  the prevention of money  
  laundering, at least not  
  earlier than 6 months   
  from the date of    
  submission of the 



request.

 The submitted request is   
 reviewed by the structure   
 responsible for monitoring the  
 free professions in the Ministry  
 of Justice within 45 days from  
 the date of submission.

 When the candidate meets the  
 criteria, the Minister of Justice  
 orders his registration in the   
 Register of Real Estate    
 Intermediaries, otherwise the  
 Minister of Justice orders the   
 denial of the right to practice  
 the profession, if, on the basis  
 of the administrative    
 investigation, it is established  
 the conviction that the    
 candidate or persons related to  
 him are involved in illegal   
 activities in the field of money  
 laundering, financing of   
 terrorism or weapons of mass  
 destruction.

This Instruction has been published in 
the Official Gazette no. 80, dated 
27.05.2022, and entered into force 
immediately after publication.
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 Kërkesa e paraqitur shqyrtohet  
 nga struktura përgjegjëse për  
 monitorimin e profesioneve të  
 lira në Ministrinë e Drejtësisë  
 brenda 45 ditëve nga data e   
 paraqitjes.

 Kur kandidati plotëson kriteret,  
 ministri i Drejtësisë urdhëron  
 regjistrimin e tij në Regjistrin e  
 Ndërmjetësve të Pasurive të   
 Paluajtshme, në të kundërt   
 Ministri i Drejtësisë urdhëron   
 refuzimin e të drejtës për të   
 ushtruar në mënyrë të pavarur  
 profesionin, nëse në bazë të   
 hetimit administrativ, krijohet  
 bindja se kandidati ose persona  
 të lidhur me të janë të përfshirë  
 në veprimtari të jashtëligjshme  
 në fushën e pastrimit të parave,  
 financimit të terrorizmit apo të  
 armëve të shkatërrimit në   
 masë.

Ky Udhëzim është botuar në Fletoren 
Zyrtare nr. 80, datë 27.05.2022 dhe 
ka hyrë në fuqi menjëherë.
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