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I. Ligji nr. 20/2020 “Për përfundimin e 
proceseve kalimtare të pronësisë në 
Republikën e Shqipërisë”

Më datë 05.03.2020, Kuvendi i 
Republikës së Shqipërisë miratoi 
ligjin nr. 20/2020 “Për përfundimin e
proceseve kalimtare të pronësisë në 
Republikën e Shqipërisë” (në vijim 
referuar si “Ligji 20/2020” ose
“Ligji”).

Ligji 20/2020 është publikuar në 
Fletoren Zyrtare nr. 70, datë 
22.04.2020.

Qëllimi i Ligjit 20/2020 është krijimi i 
një baze ligjore të thjeshtuar dhe të 
harmonizuar për përfundimin e
proceseve kalimtare të procedurave 
të regjistrimit të pronave të 
paluajtshme të shtetit dhe private, 
duke përfshirë:

 Regjistrimin e titujve të 
 pronësisë mbi tokën bujqësore;
 Përfundimin e procesit të   
 kalimit në pronësi përdoruesve  
 të tokave bujqësore të ish-
 kooperativave dhe ish-
 ndërmarrjeve bujqësore;
 Legalizimin dhe regjistrimin e  
 ndërtimeve pa leje, objekteve  
 pa aktet e fitimit të pronësisë,  
 si dhe të oborreve në përdorim;
 Rregullimin e të drejtave të   
 pronësisë të individëve dhe   
 personave juridikë të cilët kanë  
 përfituar sipas Ligjit nr. 7665,  
 datë 21.01.1993 “Për zhvillimin  
 e zonave që kanë përparësi   
 turizmin”, të shfuqizuar;
 Përfundimin e procesit të   
 inventarizimit të pronave të   
 paluajtshme të shtetit;
 Trajtimin e problemeve në   
 lidhje me mbivendosjet të   
 titujve mbi pasuritë e 
 paluajtshme;
 

On 05.03.2020, the Albanian 
Parliament approved the law no. 
20/2020 “On the completion of the
ownership transitional processes in 
the Republic of Albania” (hereinafter 
referred to as “Law 20/2020” or 
“Law”).

The Law 20/2020 is published on the 
Official Gazette no. 70, dated 
22.04.2020.

The purpose of the Law 20/2020 is to 
establish a simplified and harmonized 
legal framework for the finalization of 
the transitional registration 
procedures of the state and private 
land consisting of:

 The registration of ownership  
 titles of agricultural land;
 The finalization of the transfer  
 to their users of the ownership  
 of agricultural land previously  
 owned by cooperatives and   
 agricultural enterprises;
 The legalization and 
 registration of illegal 
 constructions, constructions   
 without an ownership title and  
 yards granted for use;
 The specification of ownership  
 rights of individuals and 
 entities, which have benefited  
 from the Law no. 7665, dated  
 21.01.1993 “On development  
 of economic zones with 
 touristic priority”, repealed;
 The finalization of the inventory  
 update process of public real   
 estate;
 Handling of the problems 
 related to the overlapping of   
 ownership immovable property  
 titles;

 

I. Law no. 20/2020 “On the completion 
of the ownership transitional processes 
in the Republic of Albania”
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 Përfundimin e proceseve të   
 transferimit të pronësisë mbi (i)  
 trojet e paprivatizuara të 
 ndërtesave të privatizuara, (ii)  
 trojet e paprivatizuara të 
 ndërtesave të shitura nga 
 ndërmarrjet shtetërore
 përpara hyrjes në fuqi të ligjit  
 nr. 7512, datë 10.08.1991 “Për  
 sanksionimin dhe mbrojtjen e
 pronës private të nismës së   
 lirë, të veprimtarive të pavarur  
 dhe privatizimit”, të shfuqizuar,  
 (iii) trojet e paprivatizuara, mbi  
 të cilat janë ngritur ndërtesa,  
 në bazë të lejeve të ndërtimit  
 të lëshuara nga autoritetet   
 kompetente.

Agjencia Shtetërore e Kadastrës (në 
vijim “ASHK”) është përcaktuar si 
autoriteti publik përgjegjës
për zbatimin e këtij ligji.

Ne vijim një pasqyrim i risive 
kryesore te Ligjit.

1. Titujt e pronësisë mbi Tokën 
Bujqësore
Ligji 20/2020 parashikon se Akti i 
Marrjes së Tokës në Pronësi (“AMTP”) 
i fituar para hyrjes në fuqi të këtij 
ligji nuk do t’i nënshtrohet verifikimit 
të vlefshmërisë nga ASHK dhe do të 
regjistrohet në Regjistrin e Pasurive 
të Paluajtshme, nëse plotësohen 
kriteret e përcaktuara në nenin 7 si 
vijon:

 Përfituesi i AMTP-së ka qenë i  
 legjitimuar për të përfituar tokë  
 sipas legjislacionit në fuqi;
 Përfituesi i AMTP-së ka marrë  
 tokë në territorin e vetëm një  
 ish-kooperative ose ish-
 ndërmarrjeje bujqësore;

 The finalization of the process  
 of transfer of ownership over   
 (i) non privatized construction  
 land of privatized buildings (ii)  
 not privatized construction land  
 of buildings sold from state   
 enterprises prior to the entry   
 into force of the law no. 7512,  
 dated 10.08.1991 “On 
 protection of private property,  
 free initiative and 
 privatization”; (iii) not 
 privatized construction land of  
 constructions built based on a
 permit issued by competent   
 authorities.

The State Agency of Cadastre 
(hereinafter referred to as “SAC”) 
will be the authority responsible for 
the implementation of the Law 
20/2020.

Below follows a representation of the 
main novelties of the Law.

1. Ownership titles on Agricultural 
Lands
The Law 20/2020 provides that the 
Land Acquisition Deed (hereinafter 
referred to as “LAD”) obtained
prior to the entry into force of this 
law is not subject to validity 
assessment by SAC and it will be
registered with the Real Estate 
Register as long as it fulfils the 
following conditions of article 7:

 The beneficiary of the LAD was  
 entitled to obtain the land 
 pursuant to the legislation in   
 force;
 The beneficiary of the LAD has  
 benefited land from only one   
 agricultural cooperative or
 enterprise;

 



 At the moment of issuance of  
 the LAD, the land was not 
 categorized as “construction   
 land”, “public infrastructure”,  
 “coastal sands”, “beach” or   
 “agricultural law”.

Law 20/2020 prohibits the 
registrations when the above 
conditions are not fulfilled, while 
article 8 provides detailed procedures 
which should be followed in those 
cases by SAC and the persons 
involved in the process.

As regards the finalization of the 
procedure for the transfer of 
agricultural land, article 12 
determines the relevant conditions 
for qualifying for such transfer. 
Persons fulfilling these conditions 
should submit a request with the 
local authorities within 6 months 
from the entry into force of the Law. 
Articles 12, 13 and 14 provide for the 
detailed conditions for the finalization 
of the transfer of agricultural land 
and the procedure of its registration 
with SAC.

2. Illegal constructions, constructions 
without ownership title and yards in 
use
Article 17, will be applicable for illegal 
constructions already identified prior 
to the entry into force of the Law.

One of the novelties of Law 20/2020 
is the right of SAC to process ex
officio, during the initial registration, 
improvement of the cadastral zone or 
tracking process of the illegal 
constructions for which no application 
or self-declaration has been made 
until the date of entry into force of 
this law.

Article 18 provides that the 
constructions which affect the follow-
ing are not eligible for legalization:
 Main public infrastructure 
 constructions;

 Në momentin e lëshimit të   
 AMTP-së toka nuk ishte 
 kategorizuar për “truall”,   
 “vepër e infrastrukturës 
 publike”, “rërë bregdetare”,   
 “plazh” ose “sipërfaqe    
 bujqësore”.

Ligji 20/2020 ndalon regjistrimet në 
rast se nuk plotësohen kriteret e 
mësipërme, teksa neni 8 parashikon 
procedurën që duhet të ndiqet në 
këto raste nga ASHK dhe personat e 
përfshirë.

Për sa i përket përfundimit të 
procedurës të transferimit të tokës 
bujqësore, neni 12 përcakton kushtet
përkatëse për përfitimin e kalimit në 
pronësi. Personat që plotësojnë 
kushtet duhet të drejtohen nëpërmjet 
një kërkese tek autoritetet vendore 
brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e 
Ligjit. Nenet 12, 13 dhe 14 
parashikojnë kushtet e detajuara për 
kalimin dhe procedurën e regjistrimit 
në ASHK.

2. Ndërtimet pa leje, objektet pa 
titull pronësie dhe oborret në 
përdorim
Neni 17 parashikon zbatimin e Ligjit 
për ndërtimet pa leje të identifikuara 
para hyrjes së tij në fuqi.

Një nga risitë e Ligjit nr. 20/2020 
është parashikimi i të drejtës të 
ASHK për të trajtuar kryesisht
ndërtimet pa leje për të cilat 
poseduesit nuk kanë aplikuar për 
legalizim deri në datën e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji, gjatë proceseve të 
regjistrimit fillestar ose përmirësimit 
të zonës kadastrale apo nëpërmjet 
procedurës së evidentimit.

Neni 18 përjashton nga mundësia e 
legalizimit ndërtimet të cilat cenojnë:
 Veprat kryesore të 
 infrastrukturës publike;
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 National roads;
 Public buildings functionality or  
 territory;
 Cultural heritage;
 Territories destined for 
 strategic investments;
 The coastline as regards public  
 interest and touristic 
 development.

The novelty in this article lies in the 
fact that the value of constructions 
which are not legalised will be
registered with the database for 
identification purposes in pursuance 
with procedures that will be decided
from the Council of Ministers (article 
33).

Deadlines for legalization are shorter 
compared to the previous legislative 
acts. As per article 21 of the Law, 
such term is 60 days from the 
verification of the qualification 
criteria. Moreover, the possessor may
request an accelerated procedure 
(within 30 days) subject to an 
additional fee.

When during the legalization 
procedures it is observed that for the 
same illegal construction were filed
applications by two or more 
applicants, the Law provides that the 
legalization procedure should 
continue in favour of the first filed 
application.

It is important to highlight that in 
relation to constructions which are in 
violation of the construction permit, 
in case the investor is under 
dissolution or bankruptcy procedures, 
and may not fulfil the obligations 
arising from the legalization 
procedure, the legalization approval 
is granted to the possessors of the 
construction units who have entered 
into contractual relationship with the 
said constructors. The detailed rules 
on the application will be approved 
by decision of the Council of 
Ministers.

 Akset rrugore kombëtare;
 Territorin apo funksionalitetet e  
 ndërtesave publike;
 Pasuritë kulturore materiale;
 Territoret e destinuara për   
 investime strategjike;
 Vijën bregdetare, në kuptim të  
 interesit publik në zhvillimin e  
 turizmit.

Risia e këtij neni konsiston në faktin 
që vlera e këtyre ndërtimeve të cilat 
nuk legalizohen do të regjistrohet 
gjithsesi në bazën e të dhënave për 
efekt njohje, sipas procedurave të 
përcaktuara nga Këshilli i Ministrave 
(neni 33).

Afatet e përcaktuara për legalizimin 
janë më të shkurtra se sa ato të 
parashikuara nga legjislacioni i
mëparshëm. Sipas nenit 21 të Ligjit 
afati është 60 ditë nga verifikimi i 
kritereve kualifikuese. Gjithashtu, 
poseduesi mund të kërkojë një 
procedurë të përshpejtuar (brenda 30 
ditëve) nëpërmjet pagesës së tarifës 
shtesë.

Nëse gjatë procedurave të legalizimit 
vërehet se për të njëjtin ndërtim pa 
leje janë depozituar kërkesa nga dy 
ose më shumë persona, Ligji 
parashikon se procedura e legalizimit 
duhet të vazhdojë vetëm në favor të 
kërkesës së parë të depozituar.

Është e rëndësishme të theksohet se, 
për ndërtimet pa leje, të cilat 
kategorizohen si objekte me shkelje
të lejes së ndërtimit, kur subjektet 
ndërtuese/investitore janë në 
procedura të prishjes të shoqërisë
tregtare, pezullimit ose falimentit dhe 
nuk mund të përmbushin detyrimet 
që rrjedhin nga procedura e
legalizimit, atëherë miratimi për 
legalizimin i akordohet poseduesve të 
ndërtimit që kanë hyrë në
marrëdhënie kontraktore me ta. 
Rregullat e detajuara në zbatim do të 
miratohen me vendim të Këshillit të 
Ministrave.
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Për sa i përket objekteve pa titull 
pronësie të ndërtuar para 10.08.1991 
dhe oborreve në përdorim, neni
34 parashikon mundësinë e 
regjistrimit të tyre. Edhe në lidhje me 
këtë pikë, rregullat e detajuara për
zbatimin e tij do të miratohen me 
vendim të Këshillit të Ministrave.

3. Përditësimi, inventarizimi, 
transferimi dhe regjistrimi i pronave 
të paluajtshme publike
Ky kre parashikon procedurat e 
përditësimit të listës të pronave të 
paluajtshme publike në pronë të
institucioneve shtetërore, të 
miratimit të listës përfundimtare nga 
Këshilli i Ministrave dhe të regjistrimit 
në Regjistrin e Pasurive të 
Paluajtshme.

Neni 43 përcakton disa lehtësi në 
lidhje me këtë proces sikurse, tarifa e 
reduktuar për regjistrimin fillestar 
apo përjashtimi nga tarifa për 
ndryshime që do të rezultojnë në 
regjistrin e pasurive të pasurive prej 
përditësimit.

Neni 44 parashikon se pas hyrjes në 
fuqi të Ligjit ndalohet tjetërsimi i 
pasurive të paluajtshme publike
të cilat nuk janë regjistruar në 
Regjistrin e Pasurive TË Paluajtshme.

4. Të drejtat e pronësisë në zonat e 
stimuluara
Në nenin 49 te Ligjit 20/2020 
përcaktohet mundësia e individëve 
dhe personave juridikë të cilët kanë
përfituar sipas ligjit nr. 7665, datë 
21.01.1993 “Për zhvillimin e zonave 
që kanë përparësi turizmin”, të 
shfuqizuar (“Ligji 7665”), për të 
marrë pronësinë e truallit të njësive 
ndërtimore ose ndërtimit të përdorur 
në kontekstin e stimulimeve sipas 
Ligjit 7665. Rregullat e detajuara do 
të miratohen me vendim të Këshillit 
të Ministrave.

As regards constructions without an 
ownership title built before 
10.08.1991 and yards in use, article 
34 provides for the possibility of their 
registration. The detailed procedures 
will be approved by decision of the 
Council of Ministers.

3. Inventory update, transfer and 
registration of public real estate
This chapter provides for the 
updating procedures of the list of 
public real estate owned by state
institutions and the approval of the 
final list from the Council of Ministers 
and their registration in the
Real Estate Register.

Article 43 provides for some facilities 
related to this process such as the 
reduced fee for initial registration
and exemption from fees related to 
modifications in the already 
registered assets.

Article 44 provides that, after the 
entry into force of the Law, it is 
prohibited any transfer of public
real estate not registered with the 
Real Estate Register.

4. Ownership rights in areas 
benefiting from state incentives
Under article 49 of the Law 20/2020 
is provided for the possibility of 
individuals and entities which have
benefited from the Law no. 7665, 
dated 21.01.1993 “On development 
of economic zones which have
touristic priority” (“Law 7665”) to 
obtain the ownership of the 
construction land or of the 
constructions utilized in the context 
of incentives obtained through Law 
7665. The detailed procedures will be 
approved through decision of the 
Council of Ministers.
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Kërkesat për kalimin e pronësisë 
duhet të depozitohen brenda 12 
muajve nga hyrja në fuqi e Ligjit,
përndryshe subjektet e interesuara e 
humbasin të drejtën për transferim.

Në rast mosmarrëveshjesh midis dy 
ose më shumë palëve të interesuara, 
procedurat do të vazhdojnë në favor 
të personit që disponon kontratën më 
të hershme. Kur është vendosur në 
lëvizje një procedurë gjyqësore, 
ASHK pezullon procedurat e 
regjistrimit gjer në marrjen e formës 
së prerë të vendimit gjyqësor.

5. Privatizimi i truallit shtetëror në 
përdorim
Neni 62 i Ligjit 20/2020 parashikon 
detaje në lidhje me procedurat që 
duhet të ndiqen për kalimin e
pronësisë të trojeve shtetërore në 
përdorim privat. Neni 63 përcakton 
formën e aktit ligjor nëpërmjet
të cilit do të kalojë pronësia si dhe 
pagesën përkatëse.

Sikurse edhe me parashikimet në 
krerët e mëparshëm, rregullat e 
detajuara të kalimit të pronësisë do
të miratohen me vendim të Këshillit 
të Ministrave.

Dispozita kalimtare dhe shfuqizuese
Nenet 68-92 te Ligjit 20/2020 
përmbajnë dispozita kalimtare të 
detajuara që rregullojnë procedurat 
të filluara të verifikimit dhe 
regjistrimittë titujve të pronësisë mbi 
tokat bujqësore, legalizimit të
ndërtimeve pa leje, transferimit dhe 
regjistrimit të pronave të 
paluajtshme publike, ankimeve
administrative dhe çështjeve të tjera 
të mbuluara nga krerët e 
lartpërmendur.

Neni 78 ngarkon Këshillin e 
Ministrave me detyrimin për të 
nxjerrë aktet nënligjore përkatëse 
brenda 12 muajve nga hyrja në fuqi 
e Ligjit.

Requests for the transfer of 
ownership should be filed within 12 
months from the entry into force of 
the Law otherwise the interested 
parties loses the right to require the 
transfer.

In case of disputes between two or 
more interested parties, the 
procedures will continue in favour of 
the person having the earliest 
contract. In case that a court pro-
ceedings is initiated, SAC suspends 
the registration procedures until the 
issuance of a final court decision.

5. Privatization of public construction 
land granted into use
Article 62 of the Law provides for 
rules concerning procedures to be 
followed in relation to the transfer of
ownership on public constructions 
land granted into private use. Article 
63 determines the form of the legal 
act through which the ownership will 
be transferred, as well as the 
respective payment.

Similar as in the other chapters of 
the law, detailed rules for these 
transfers will approved by decision of
the Council of Ministers.

Transitory and repealing provisions
Articles 68-82 of the Law 20/2020 
provide for the detailed transitory 
provisions regulating ongoing
procedures of verification and 
registration of ownership titles for the 
agricultural land, legalization of
illegal constructions, transfer and 
registration of public real estate, 
administrative appeals and other
matters covered from the 
abovementioned chapters.

Article 78 imposes on the Council of 
Ministers, the obligation to issue 
sub-legal acts, within 12 months of
its entry into force of the Law.
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Proceset kalimtare që mbulohen nga 
Ligji duhet të përfundohen brenda 
datës 31.12.2028.

Me hyrjen në fuqi të Ligjit 20/2020 
shfuqizohet këto akte:

1. Ligji nr. 7501, datë 19.07.1991 
“Për tokën”, i ndryshuar;

2. Ligji nr. 8053, datë 21.12.1995 
“Për kalimin në pronësi pa shpërblim 
të tokës bujqësore”, i ndryshuar;

3. Ligji nr. 9482, datë 03.04.2006 
“Për legalizimin, urbanizimin dhe 
integrimin e ndërtimeve pa leje”, i 
ndryshuar;

4. Ligji nr. 9948, datë 07.07.2008 
“Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore 
të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore”, i 
ndryshuar;

5. Ligji nr. 10 186, datë 05.11.2009 
“Për rregullimin e pronësisë mbi 
truallin shtetëror në zonat me
përparësi turizmin”, i ndryshuar;

6. Ligji nr. 171/2014 “Për 
përfundimin e procedurave ligjore të 
kalimit të tokës bujqësore të 
ish-ndërmarrjeve bujqësore në 
pronësi të përfituesve”, i ndryshuar.

The transitional processes covered 
from the Law, should be finalized 
within 31.12.2028.

Upon entry into force of the Law 
20/2020 the following laws are 
repealed:

1. Law no. 7501, dated 19.7.1991, 
“On land”, as amended;

2. Law no. 8053, dated 21.12.1995, 
“On the transfer of ownership without 
compensation of agricultural land”, as 
amended;

3. Law no. 9482, dated 03.04.2006, 
“On legalization, urbanization and 
integration of illegal constructions”, 
as amended;

4. Law no. 9948, dated 07.07.2008, 
“On the examination of the legal 
validity of the property titles
on agricultural land” as amended;

5. Law no. 10 186, dated 
05.11.2009, “On the regulation of 
ownership over state land in areas 
with tourism priority”, as amended;

6. Law no. 171/2014, “On the 
completion of legal procedures for 
the transfer of agricultural land of
former agricultural enterprises”, as 
amended.
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