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Paketa e Akteve Nënligjore
Urdhër nr. 188, datë 04.05.2022

Package of Bylaws
Order no. 188, dated 04.05.2022



Urdhër nr. 188, datë 04.05.2022 
“Për përcaktimin e rregullave të 
hollësishme për paraqitjen e 
kërkesës për regjistrimin në 
regjistrin e ndërmjetësve të 
pasurive të paluajtshme, si dhe 
verifikimin e plotësimit të 
kritereve ligjore”

Ministri i Drejtësisë i Republikës së 
Shqipërisë ka nxjerrë Urdhrin nr. 188, 
“Për përcaktimin e rregullave të 
hollësishme për paraqitjen e kërkesës 
për regjistrimin në Regjistrin e 
Ndërmjetësve të Pasurive të 
Paluajtshme, si dhe verifikimin e 
plotësimit të kritereve ligjore”, i cili, 
ashtu siç titulli sugjeron, përcakton 
kriteret dhe rregullat e nevojshëm për 
regjistrimin në Regjistrin e 
Ndërmjetësve të Pasurive të 
Paluajtshme.

Më hollësisht, ky Urdhër parashikon:

 Të gjithë subjektet që kanë të  
 paktën 12 muaj që ushtrojnë  
 veprimtarinë e ndërmjetësimit  
 të pasurive të paluajtshme, në  
 momentin e hyrjes në fuqi të   
 ligjit nr. 9/2022, “Për    
 profesionin e ndërmjetësit të   
 pasurive të paluajtshme”   
 paraqesin kërkesë për    
 regjistrim në Regjistrin e   
 Ndërmjetësve të Pasurive të   
 Paluajtshme pranë Ministrisë së  
 Drejtësisë, shoqëruar nga një  
 set dokumentacioni, që   
 përfshin:

  kopje të njësuar të   
  diplomës së arsimit të   
  mesëm të lartë,

  dokument që vërteton se  
  subjekti i interesuar për  
  regjistrim ushtron   
  profesionin për të paktën  
  12 muaj nga hyrja në fuqi  
  e ligjit nr. 9/2022, “Për  
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Order no. 188, dated 04.05.2022 
"On determining the detailed 
rules on submission of the 
application for registration in the 
register of real estate 
intermediaries, as well as on 
verification of fulfillment of the 
legal criteria"

The Minister of Justice of the Republic 
of Albania has issued Order no. 188 
"On determining the detailed rules on 
submission of the application for 
registration in the Register of Real 
Estate Intermediaries, as well as on 
verification of fulfillment of the legal 
criteria", which, as the title suggests, 
defines the criteria and the necessary 
rules for registration in the Register of 
Real Estate Intermediaries.

In more detail, this Order provides:

 All persons that have at least  
 12 months exercising the   
 activity of real estate    
 intermediation, at the moment  
 of entry into force of law no.   
 9/2022, "On the profession of  
 real estate intermediaries"   
 submit an application for   
 registration in the Register of  
 Real Estate Intermediaries at  
 the Ministry of Justice,    
 accompanied by a set of   
 documents, including:

  copy of the diploma of   
  higher secondary   
  education,

  a document certifying   
  that the person interested  
  in registration, exercises  
  the profession for at least  
  12 months from the entry  
  into force of law no.   

a.

b.

a.

b.



  9/2022, "On the    
  profession of real estate  
  intermediaries";

  a document certifying   
  that the person is   
  registered as a natural or  
  legal person, or employed  
  as a real estate agent by  
  a natural or legal person,  
  who exercises activity in  
  this field;

  a certificate of no   
  on-going criminal   
  proceedings for offenses  
  in the field of money   
  laundering, terrorist   
  financing or weapons of  
  mass destruction;

  a certificate proving that  
  he/she is not standing   
  trial for criminal offenses  
  in the field of money   
  laundering, terrorist   
  financing or weapons of  
  mass destruction;

  self-declaration of judicial  
  status for the applicant  
  and his/her related   
  persons;

  self-declaration that the  
  person has no    
  administrative fine 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.

 Persons that have less than 12  
 months practicing the    
 profession of a real estate   
 intermediary, at the moment of  
 entry into force of law no.   
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  profesionin e ndërmjetësit  
  të pasurive të    
  paluajtshme”;

  dokument që vërteton se  
  është i regjistruar si   
  person fizik apo juridik,  
  apo i punësuar si    
  ndërmjetës i pasurive të  
  paluajtshme nga një   
  person fizik ose juridik, që  
  ushtron veprimtarinë në  
  këtë fushë;

  vërtetim nga prokuroria  
  që nuk është nën hetim  
  për veprat penale në   
  fushën e pastrimit të   
  parave, të financimit të  
  terrorizmit apo të armëve  
  të shkatërrimit në masë;

  vërtetim nga gjykata që  
  nuk është nën gjykim për  
  veprat penale në fushën e  
  pastrimit të parave, të   
  financimit të terrorizmit  
  apo të armëve të    
  shkatërrimit në masë;

  vetëdeklarim të gjendjes  
  gjyqësore për kërkuesin  
  dhe për personat e lidhur  
  me të;

  vetëdeklarim që nuk ka  
  dënim me masë    
  administrative gjobë 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.

 
 Subjektet që kanë më pak se  
 12 muaj që ushtrojnë    
 veprimtarinë e ndërmjetësimit  
 të pasurive të paluajtshme, në  
 momentin e hyrjes në fuqi të   

c. c.

d. d.

e. e.

f. f.

g. g.



 9/2022, "On the profession of  
 real estate intermediaries", in  
 addition to the documents listed  
 above, must submit a document  
 certifying that the subject   
 interested in registration has   
 practiced the profession for less  
 than 12 months from the entry  
 into force of law no. 9/2022,   
 "On the profession of real   
 estate intermediaries", as well  
 as a certificate of successful   
 completion of the mandatory   
 training program.

 The deadline for submitting   
 the application for registration  
 in the Register of Real Estate  
 Intermediaries, accompanied by  
 the relevant documentation, as  
 listed above, is 09.09.2022.

 Verification of the fulfillment of  
 the legal criteria of the persons  
 that request to be registered in  
 the Register of Real Estate   
 Intermediaries is performed by  
 the responsible structure for   
 monitoring the free professions  
 in the Ministry of Justice and   
 terminates no later than 45   
 days from the submission of the  
 request.

 When the applicant meets the  
 legal criteria, the minister,   
 within 60 days from the date of  
 submission of the application,  
 issues the relevant certificate of  
 practicing the real estate agent  
 profession and registers it in   
 the Register of Real Estate   
 Intermediaries.

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

  

 ligjit nr. 9/2022, “Për    
 profesionin e ndërmjetësit të   
 pasurive të paluajtshme”, duhet  
 të paraqesin dhe një dokument  
 që vërteton se subjekti i   
 interesuar për regjistrim   
 ushtron profesionin për më pak  
 se 12 muaj nga hyrja në fuqi e  
 ligjit nr. 9/2022, “Për    
 profesionin e ndërmjetësit të   
 pasurive të paluajtshme”, si dhe  
 një vërtetim për përfundimin   
 me sukses të programit të   
 detyrueshëm të trajnimit.

 Afati për paraqitjen e kërkesës  
 për regjistrim në Regjistrin e   
 Ndërmjetësve të Pasurive të   
 Paluajtshme, të shoqëruar me  
 dokumentacionin përkatës,   
 sipas pikave më lart, është   
 deri më datë 09.09.2022.

 Verifikimi i plotësimit të   
 kritereve ligjore të subjekteve  
 që kërkojnë të regjistrohen në  
 Regjistrin e Ndërmjetësve të   
 Pasurive të Paluajtshme kryhet  
 nga struktura përgjegjëse për  
 monitorimin e profesioneve të  
 lira në Ministrinë e Drejtësisë  
 dhe përfundon jo më vonë se  
 45 ditë nga paraqitja e    
 kërkesës.

 Kur kërkuesi plotëson kriteret  
 ligjore, Ministri, brenda 60   
 ditëve nga data e paraqitjes së  
 kërkesës, lëshon certifikatën   
 përkatëse për ushtrimin e   
 veprimtarisë së ndërmjetësimit  
 për pasuritë e paluajtshme dhe  
 e regjistron atë në Regjistrin e  
 Ndërmjetësve të Pasurive të   
 Paluajtshme.

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

4



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


