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Urdhër nr. 186, datë 04.05.2022 
“Për përcaktimin e rregullave të 
hollësishme për kriteret, 
procedurat për përzgjedhjen e 
përfaqësuesve dhe funksionimin e 
komisionit disiplinor, mënyrën e 
ushtrimit të përgjegjësive prej tij 
dhe organizimin e procedimit 
disiplinor për ndërmjetësit e 
pasurive të paluajtshme”

Ministri i Drejtësisë i Republikës së 
Shqipërisë ka nxjerrë Urdhrin nr. 186, 
datë 04.05.2022, “Për përcaktimin e 
rregullave të hollësishme për kriteret, 
procedurat për përzgjedhjen e 
përfaqësuesve dhe funksionimin e 
komisionit disiplinor, mënyrën e 
ushtrimit të përgjegjësive prej tij dhe 
organizimin e procedimit disiplinor për 
ndërmjetësit e pasurive të 
paluajtshme”, objekti i të cilit është 
funksionimi i Komisionit Disiplinor, në 
kuadër të veprimtarisë së 
ndërmjetësve të pasurive të 
paluajtshme.

Më konkretisht, Urdhri parashikon:

Përzgjedhja e përfaqësuesve të 
Komisionit Disiplinor

 Komisioni Disiplinor është organ  
 kolegjial, i cili përbëhet nga:

  dy përfaqësues nga   
  Ministria e Drejtësisë;

  një përfaqësues nga   
  ministria që mbulon   
  çështjet e parandalimit të  
  pastrimit të parave;

  dy përfaqësues nga   
  shoqatat profesionale të  
  ndërmjetësve të pasurive  
  të paluajtshme.

 Kryetari, i cili është një nga   
 përfaqësuesit e Ministrisë së   

Order no. 186, dated 04.05.2022 
"On determining detailed rules on 
the criteria, procedures for the 
selection of representatives and 
the functioning of the disciplinary 
commission, the means of 
exercising its responsibilities and 
the organization of disciplinary 
proceedings for real estate 
intermediaries"

The Minister of Justice of the Republic 
of Albania has issued Order no. 186, 
dated 04.05.2022, "On determining 
detailed rules on the criteria, 
procedures for the selection of 
representatives and the functioning of 
the disciplinary commission, the 
means of exercising its 
responsibilities and the organization 
of disciplinary proceedings for real 
estate intermediaries", whose object 
is the functioning of the Disciplinary 
Commission, in light of the activity of 
real estate intermediaries.

More specifically, the Order provides:

Selection of representatives of 
the Disciplinary Commission

 The Disciplinary Commission is  
 a collegial body, which consists  
 of:

  two representatives from  
  the Ministry of Justice;

  a representative from the  
  ministry covering the   
  prevention of money   
  laundering;

  two representatives from  
  the professional    
  associations of real estate  
  intermediaries.

 The Chairman, who is one of   
 the representatives of the   

a.

b.

c.

a.

b.

c.

I. I.



 Ministry of Justice, together   
 with the members of the   
 Disciplinary Commission are   
 elected for a 4-year term with  
 the right to be re-elected only  
 once.

 The real estate intermediary,  
 against whom disciplinary   
 proceedings are being    
 conducted, or the Minister of   
 Justice, may request, in writing,  
 the  exclusion of a member or  
 the chairman of the    
 Commission from disciplinary  
 proceedings.

Functioning of the Disciplinary 
Commission

 The Disciplinary Commission   
 reviews all investigative reports  
 and investigative files    
 submitted by the Minister of   
 Justice.

 Participation in the meetings of  
 the Disciplinary Commission is  
 mandatory.

 The Disciplinary Commission   
 makes decisions only on issues  
 which are included in the   
 agenda. Decisions are made by  
 a simple majority of all the   
 members’ votes. The right to  
 vote may not be delegated to  
 other members or third parties.  
 Voting is individual and open,  
 with the exception of votes on  
 the conduct, ethics or qualities  
 of the subject, which are secret.

 The documentation of the   
 activity of the Commission   
 during the meeting is reflected  
 in the minutes of the meeting,  
 which are kept by the    
 secretary, who is elected by the  
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 Drejtësisë, dhe anëtarët e   
 Komisionit Disiplinor zgjidhen  
 për një mandat 4-vjeçar me të  
 drejtë rizgjedhjeje vetëm një  
 herë.

 Ndërmjetësi i pasurive të   
 paluajtshme ndaj të cilit po   
 ushtrohet procedimi, ose   
 Ministri i Drejtësisë, mund të   
 kërkojë, me shkrim,    
 përjashtimin e një anëtari ose  
 kryetarit të Komisionit nga   
 procedimi disiplinor.

Funksionimi i Komisionit 
Disiplinor

 Komisioni disiplinor shqyrton të  
 gjithë raportet e hetimit dhe   
 dosjet hetimore të dorëzuara  
 nga Ministri i Drejtësisë.

 Pjesëmarrja në mbledhjet e   
 Komisionit Disiplinor është e   
 detyrueshme.

 Komisioni Disiplinor merr   
 vendime vetëm për çështje të  
 cilat janë të përfshira në rendin  
 e ditës. Vendimet merren me  
 shumicën e votave të të gjithë  
 anëtarëve. E drejta e votës nuk  
 mund të delegohet tek anëtarë  
 të tjerë apo persona të tretë.  
 Votimi është individual dhe i   
 hapur, me përjashtim të   
 votimeve mbi sjelljen, etikën   
 ose cilësitë e subjektit, të cilat  
 janë të fshehta.

 Dokumentimi i veprimtarisë së  
 Komisionit gjatë mbledhjes   
 pasqyrohet në procesverbalin e  
 mbledhjes, i cili mbahet nga   
 sekretari që zgjidhet nga   
 Komisioni Disiplinor nga radhët  
 e anëtarëve.

II. II.



 Disciplinary Commission among  
 its members.

 The minutes are approved by all  
 members, and after being   
 signed by the chairman and   
 secretary of the meeting, are  
 deposited, together with the   
 final reasoned decision, to the  
 Minister of Justice.

Organization of disciplinary 
proceedings

 The subject of the disciplinary  
 proceeding is notified at least  
 10 days before the meeting of  
 the Commission, in order to   
 have the opportunity to submit  
 a written submission, attend the  
 hearing, call witnesses and   
 present evidence in support of  
 his defense.

 The Disciplinary Commission   
 reviews the case and issues a  
 reasoned decision in writing   
 within 15 days from the   
 termination of the meeting, and  
 within 30 days from the date of  
 submission of the investigation  
 report.

 The parties have the right to be  
 notified within 5 days of each  
 decision.

 The decisions of the Disciplinary  
 Commission can be appealed in  
 the competent Administrative  
 Court, within 45 days from the  
 date of notification of the   
 decision.

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

  

 
 
 Procesverbali miratohet nga të  
 gjithë anëtarët, dhe pasi   
 nënshkruhet nga kryetari dhe  
 sekretari i mbledhjes,    
 depozitohet, së bashku me   
 vendimin përfundimtar të   
 arsyetuar, pranë Ministrit të   
 Drejtësisë.

Organizimi i procedimit disiplinor

 
 Subjekti i procedimit disiplinor  
 njoftohet të paktën 10 ditë   
 përpara zhvillimit të mbledhjes  
 së Komisionit, në mënyrë që të  
 ketë mundësi të paraqesë një  
 parashtrim me shkrim, të marrë  
 pjesë në seancën dëgjimore, të  
 thërrasë dëshmitarë e të   
 paraqesë prova në mbështetje  
 të mbrojtjes së tij.

 Komisioni Disiplinor shqyrton  
 rastin dhe jep vendimin e   
 arsyetuar me shkrim brenda 15  
 ditëve nga përfundimi i   
 mbledhjes, dhe brenda 30   
 ditëve nga data e paraqitjes së  
 raportit të hetimit.

 
 Palët kanë të drejtë të    
 njoftohen brenda 5 ditëve nga  
 marrja e çdo vendimi.

 Kundër vendimeve të    
 Komisionit Disiplinor mund të  
 bëhet ankim në gjykatën   
 administrative kompetente,   
 brenda 45 ditëve nga data e   
 njoftimit të vendimit.

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

This publication contains general information only, and none of Deloitte Touché Tohmatsu Limited, 
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