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Urdhër nr. 185, datë 04.05.2022 
“Për miratimin e Kodit të Etikës 
Profesionale të ndërmjetësit të 
pasurive të paluajtshme”

Ministri i Drejtësisë i Republikës së 
Shqipërisë ka lëshuar Urdhrin nr. 185 
“Për miratimin e Kodit të Etikës 
Profesionale të ndërmjetësit të 
pasurive të paluajtshme”, i cili 
përcakton standardet për zbatimin e 
rregullave të etikës profesionale, 
rregullat mbi të drejtat dhe 
përgjegjësitë profesionale të 
ndërmjetësve të pasurive të 
paluajtshme gjatë ushtrimit të 
veprimtarisë, si dhe të drejtat dhe 
detyrimet e ndërmjetësve në 
marrëdhënie me klientët, 
ndërmjetësit e tjerë dhe institucionet 
shtetërore.

Në mënyrë më të detajuar, Kodi i 
Etikës parashikon:

Parimet e përgjithshme në 
ushtrimin e profesionit

 Ndërmjetësit e pasurive të   
 paluajtshme duhet të:

  kenë integritet të lartë   
  personal dhe profesional;

  shmangin sjelljet e   
  papërshtatshme;

  veprojnë me    
  profesionalizëm,    
  ndershmëri, besnikëri,   
  dhe dinjitet;

  tregohen objektiv dhe të  
  paanshëm;

  promovojnë interesat e  
  klientëve;

  shmangin çdo lloj   
  diskriminimi;

Order no. 185, dated 04.05.2022 
"On the approval of the Code of 
Professional Ethics of the real 
estate intermediary"

The Minister of Justice of the Republic 
of Albania has issued Order no. 185 
"On the approval of the code of 
professional ethics of real estate 
intermediaries", which sets standards 
for the implementation of rules of 
professional ethics, rules on the rights 
and responsibilities of real estate 
intermediaries while practicing their 
profession, as well as the rights and 
obligations of intermediaries in 
relation to clients, other 
intermediaries, and state institutions.

In more detail, the Code of Ethics 
provides:

General principles in practicing 
the profession

 Real estate intermediaries   
 must:

  have high personal and  
  professional integrity;

  avoid inappropriate   
  behaviors;

  act with professionalism,  
  honesty, loyalty, and   
  dignity;

  be objective and    
  impartial;

  promote the interests of  
  their clients;

  avoid any kind of   
  discrimination;

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a.

b.

c.

d.

e.

f.



  refuse corruption, tax   
  evasion, money    
  laundering and any other  
  kind of criminal activity.

 According to the principle of   
 confidentiality, real estate   
 intermediaries must maintain  
 professional secrecy, and not  
 disclose documents or data that  
 they have learned during their  
 professional activity, except   
 when providing this information  
 constitutes a legal obligation.

Rights of real estate intermediaries

 Real estate intermediaries have  
 the right to:

  possess the information  
  provided by the client on  
  the property;

  visit the real estate   
  without the presence of  
  the client;

  be present at the signing  
  of the contract for the   
  transfer of ownership;

  request compliance with  
  the terms of the    
  mediation contract, as   
  well as

  any other right deriving  
  from the mediation   
  contract.

Obligations of real estate 
intermediaries

 Real estate intermediaries are  
 obliged to:
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  refuzojnë korrupsionin,  
  evazionin tatimor,   
  pastrimin e    
  parave dhe çdo lloj   
  aktiviteti tjetër kriminal.

 Sipas parimit të     
 konfidencialitetit, ndërmjetësit  
 e pasurive të paluajtshme duhet  
 të ruajnë sekretin profesional, e  
 të mos zbulojnë dokumente apo  
 të dhëna që i kanë mësuar   
 gjatë veprimtarisë profesionale,  
 përveç kur dhënia e këtij   
 informacioni përbën detyrim   
 ligjor.

Të drejtat e ndërmjetësit të pasurive 
të paluajtshme

 Ndërmjetësit e pasurive të   
 paluajtshme kanë të drejtë të:

  zotërojnë informacionin e  
  dhënë nga klienti mbi   
  pasurinë;

  vizitojnë pasurinë e   
  paluajtshme pa praninë e  
  klientit;

  jenë të pranishëm në   
  nënshkrimin e kontratës  
  për kalimin e pronësisë;

  kërkojnë respektimin e   
  kushteve të kontratës së  
  ndërmjetësimit; si dhe

  çdo të drejtë tjetër që   
  buron nga kontrata e   
  ndërmjetësimit.

Detyrimet e ndërmjetësit të 
pasurive të paluajtshme

 Ndërmjetësit e pasurive të   
 paluajtshme kanë detyrimet si  
 më poshtë:

g. g.

a. a.

b. b.

c. c.

d. d.

e. e.



  try to find and connect   
  the client with the other  
  party of the eventual legal  
  action;

  acquaint the client with  
  the average market price  
  of real estate;

  create the conditions for  
  the client to inspect the  
  real estate, object of   
  mediation, on the spot;

  provide the mediation   
  service on the basis of a  
  written agreement   
  between him/her and the  
  client;

  respond within the legal  
  deadlines to the request  
  for documentation/   
  information of the   
  responsible structure at  
  the Ministry of Justice and  
  other monitoring and law  
  enforcement institutions  
  in the country, as well as

  any other duty according  
  to the provisions of the  
  legislation in force and   
  the mediation contract.

 Failure to apply or violate the  
 above principles of ethics, when  
 it does not constitute a criminal  
 offense, constitutes a    
 disciplinary violation.

Real estate intermediaries’ 
relations with colleagues

 In relations with colleagues,   
 real estate intermediaries   
 should act in accordance with  
 the principles of cooperation   

  

  të përpiqen të gjejnë e të  
  lidhin klientin me palën  
  tjetër të veprimit juridik  
  eventual;

  të njohin klientin me   
  çmimin mesatar të tregut  
  të pasurive të    
  paluajtshme;

  të krijojnë kushtet që   
  klienti të këqyrë në vend  
  pasurinë e paluajtshme,  
  objekt ndërmjetësimi;

  të ofrojnë shërbimin e   
  ndërmjetësimit në bazë të  
  një marrëveshjeje me   
  shkrim ndërmjet tij dhe  
  klientit;

  t’i përgjigjen brenda   
  afateve ligjore kërkesës  
  për dokumentacion/   
  informacion të strukturës  
  përgjegjëse pranë   
  Ministrisë së Drejtësisë   
  dhe institucioneve të tjera  
  monitoruese dhe ligj   
  zbatuese në vend; si dhe

  çdo detyrë tjetër sipas   
  parashikimeve të    
  legjislacionit në fuqi dhe  
  kontratës së    
  ndërmjetësimit.

 Moszbatimi ose shkelja e   
 parimeve të sipërpërmendura të  
 etikës, kur nuk përbën vepër   
 penale, përbën shkelje    
 disiplinore.

Marrëdhëniet e ndërmjetësit të 
pasurive të paluajtshme me 
kolegët

 Në marrëdhënie me kolegët,   
 ndërmjetësi i pasurive të   
 paluajtshme duhet të veprojë  
 në përputhje me parimet e   

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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 bashkëpunimit dhe solidaritetit,  
 të sillet në mënyrë etike, dhe të  
 shmangë kryerjen e veprimeve  
 apo mosveprimeve që nxisin   
 konkurrencën e pandershme   
 mes kolegëve të së njëjtës   
 fushe.

Urdhri për miratimin e Kodit të Etikës 
është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 
80, datë 27.05.2022 dhe ka hyrë në 
fuqi menjëherë.

 and solidarity, behave ethically,  
 and avoid committing actions or  
 omissions that promote unfair  
 competition between colleagues  
 in the same field.

This Order for the approval of the 
Codes of Ethics has been published in 
the Official Gazette no. 80, dated 
27.05.2022, and entered into force 
immediately after publication.

5



Disclaimer:

This publication contains general information only, and none of Deloitte Touché Tohmatsu Limited, 
any of its member firms or any of the foregoing’s affiliates (collectively the “Deloitte Network”) are, 
by means of this publication, rendering accounting, business, financial, investment, legal, tax, or 
other professional advice or services. 

This publication is not a substitute for such professional advice or services, nor should it be used as 
a basis for any decision or action that may affect your finances or your business. Before making any 
decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a 
qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss 
whatsoever sustained by any person who relies on this publication. 
No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any 
person who relies on this publication.
 
*** 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touché Tohmatsu Limited, a UK private company limited by 
guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent 
entity. Please see www.deloitte.com/al/about for a detailed description of the legal structure of 
Deloitte Touché Tohmatsu Limited and its member firms. 
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients 
spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than150 
countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed 
wherever they operate. Deloitte's approximately 312,000 professionals are committed to becoming 
the standard of excellence. 

© 2022 Deloitte Legal sh.p.k

Deloitte Contacts

Olindo Shehu, CPA
Partner | Tax & Legal Services
Deloitte Albania sh.p.k 

Rr. “Faik Konica”, 
Ndërtesa nr.6, Hyrja nr. 7
1010, Tirana, Albania
Mob: +355 68 60 33 116
E-mail: oshehu@deloitteCE.com

Sabina Lalaj
Local Legal Partner
Deloitte Legal sh.p.k 

Rr. “Faik Konica”, 
Ndërtesa nr.6, Hyrja nr. 7
1010, Tirana, Albania
Mobile: + 355 68 37 33 130
E-mail: slalaj@deloitteCE.com


