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I. ABSTRAKTI 

Pronësia si një e drejtë themelore e njeriut ka hasur këto njëzet e pesë vite të sistemit të 

ekonomisë së tregut mjaft vështirësi në mirëadministrimin e saj. Kjo ka ardhur gjithashtu dhe si 

pasojë e mosnjohjes së thellë të ligjit nga shumica e shtetasve dhe nga mungesa e një kulture për 

t’u konsultuar me avokatë apo profesionistët e së drejtës në përgjithësi. Nga ana tjetër vetë ligji 

dhe praktika gjyqësore kanë njohur eksperienca jo të kënaqshme në lidhje me konfliktet 

pronësore në Shqipëri, duke krijuar një situatë jo të mirë-sistemuar. Në këtë punim do të trajtohet 

një problematikë ligjore e hasur prej vitesh tashmë, por ende e pandrequr nga ligjvënësit. 

Konkretisht do të trajtohet problematika e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe efektet që 

ajo krijon, si dhe përplasja mes parashikimeve ligjore nga njëra anë, dhe praktikës unifikuese të 

Gjykatës së Lartë dhe të Gjykatës Kushtetuese nga ana tjetër. Edhe pse vendimet unifikuese në 

rendin tonë juridik kanë përparësi të padiskutueshme, duke besuar se ligjvënësi duhet të jetë i 

vëmendshëm ndaj tyre dhe t’i ndjekë ato, ky artikull do të parashtrojë përplasjen e praktikës 

unifikuese me ligjin dhe nevojën për amendimin e këtij të fundit duke prezantuar dhe propozimet 

përkatëse si më poshtë. 

 

FJALË KYÇE: E drejta e pronësisë, mënyrat e fitimit të pronësisë, pasuri e paluajtshme, 

tjetërsim, regjistrimi i pasurive. 
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II. E DREJTA E PRONËSISË DHE MËNYRAT E FITIMIT TË SAJ 

Në sistemin aktual të ekonomisë së tregut që sanksionon Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
1
, 

e drejta e pronësisë përbën instrumentin juridik kyç, përmes të cilit vihen në qarkullim të mirat, 

mallrat dhe të drejtat në shoqërinë e tregut të lirë. Parë nga ky këndvështrim tregu i lirë mund të 

perceptohet si një nexus kontratash (rrjet), i cili vë në lëvizje marrëdhëniet juridiko-civile mes 

njerëzve, por edhe tregtinë. 

 

Pikërisht për sa u përmend edhe në paragrafin e parë më sipër, e drejta e pronësisë duke pasur 

rëndësi të dorës së parë, është një nga të drejtat themelore të njeriut e parashikuar në nenin 41 të 

Kushtetutës sonë
2
 dhe gjithashtu e rregulluar qartë në legjislacionin tonë civil të kodifikuar në 

nenet 149-181 të tij (Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë i vitit 1994, në fuqi dhe sot pas një 

sërë shtesash dhe ndryshimesh). Në këto dispozita, Kodi Civil, përkufizon dhe rregullon 

konceptin e të drejtës së pronësisë dhe në nenin 149 të tij përcakton shprehimisht se: “Pronësia 

është e drejta për të gëzuar dhe disponuar lirisht sendet, brenda kufijve të caktuar nga ligji.” Në 

interpretimin e zgjeruar
3
 të dispozitës së mësipërme, pronësia përbën një pushtet absolut dhe të 

zgjeruar të titullarit të saj (subjektit fizik ose juridik, pronar i sendit ose i së drejtës), pushtet ky i 

cili ndryshon jo vetëm nga tjetërsimi (jus disponendi), përdorimi (jus utendi), shfrytëzimi 

ekonomik (jus fruendi), por dhe nga shkatërrimi i sendit (jus abutendi). Tjetërsimi (jus 

disponendi) i jep të drejtën pronarit të sendit të përcaktojë lirisht brenda kufijve ligjorë fatin e 

sendit, pra mund të themi se kjo përmban një tagër të gjerë të titullarit të pronësisë. Duke pasur të 

drejtën e tjetërsimit pronari mund ta transferojë atë tek të tretët, mund ta shfrytëzojë 

ekonomikisht duke e dhënë me qira apo dhe mund ta shkatërrojë
4
 atë. Ndërsa p.sh. nëse pronari 

përmes një marrëveshjeje i kalon uzufruktarit
5
 përdorimin dhe shfrytëzimin ekonomik të sendit, 

                                                           
1
 Neni 11 i Kushtetutës 

“1. Sistemi ekonomik i Republikës së Shqipërisë bazohet në pronën private e publike, si dhe në ekonominë e tregut 

dhe në lirinë e veprimtarisë ekonomike. 

2. Prona private dhe publike mbrohen njëlloj me ligj.  

3. Kufizime të lirisë së veprimtarisë ekonomike mund të vendosen vetëm me ligj dhe vetëm për arsye të rëndësishme 

publike.” 
2
Neni 41 i Kushtetutës 

“1. E drejta e pronës private është e garantuar. 

2. Prona fitohet me dhurim, me trashëgimi, me blerje dhe me çdo mënyrë tjetër klasike të parashikuar në Kodin 

Civil.  

3. Ligji mund të parashikojë shpronësime ose kufizime në ushtrimin e së drejtës së pronës vetëm për interesa 

publikë.  

4. Shpronësimet ose ato kufizime të së drejtës së pronës që barazohen me shpronësimin, lejohen vetëm përkundrejt 

një shpërblimi të drejtë.  

5. Për mosmarrëveshjet lidhur me masën e shpërblimit mund të bëhet ankim në gjykatë.” 
3
Marrë nga botimi i parë “E drejta romake”, Dr. Enkeleda Olldashi, fq.90. 

4
“Me shkatërrim të sendit në kuptimin juridik i referohemi veprimeve fizike të pronarit, të cilat bëjnë që sendi të 

ndryshojë gjendjen e tij juridike që mund të çojë deri në humbjen totale të tij”, marrë nga botimi “E drejta civile II 

(Pronësia)”, Prof.Dr.Ardian Nuni, Luan Hasneziri, fq.68. 
5
Instituti i uzufruktit shtjellohet në Kodin Civil në dispozitat 232-258 të tij. 
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ky i fundit kufizohet vetëm në këto dy tagra mbi sendin dhe nuk mund të tjetërsojë atë tek një i 

tretë, as të ketë të drejtën e shkatërrimit të sendit. 

 

Më tej, Kodi Civil, pasi përshkruan të drejtat dhe detyrimet e pronarit të sendit, shtjellon 

kapitullin e mënyrave të fitimit të pronësisë, përmes të cilave kryhet kalimi i pronësisë së 

sendeve nga një subjekt në një tjetër
6
. Përsa u përket mënyrave të fitimit të pronësisë, Kodi Civil 

i mbetet besnik ndarjes klasike të gjithëpranuar doktrinore të së drejtës civile kontinentale. Sipas 

doktrinës kontinentale të së drejtës civile mënyrat e fitimit të pronësisë ndahen në: (i) derivateve 

(inter vivos, mortis causa) dhe (ii) origjinale/klasike (për shkak të përmbushjes së disa kritereve 

të caktuara me ligj). 

Në grupin e parë të mënyrave derivative apo me titull të prejardhur të fitimit të pronësisë, 

përfshihen fitimi i pronësisë me anë të kontratës (siç mund të jenë shitja, shkëmbimi, huaja, renta 

jetore përsa i takon tjetërsimit të një pasurie nga kredi-rentieri etj.), ku kalimi i pronësisë kryhet 

përmes përputhjes së vullnetit të dyanshëm të palëve. Në grupin e dytë të mënyrave derivative të 

fitimit të pronësisë, përfshihet instituti juridiko-civil i trashëgimisë, e cila ndahet në trashëgiminë 

ligjore (sipas parashikimeve të mirëpërcaktuara ligjore) dhe në trashëgiminë testamentare, ku 

kalimi i pronësisë kryhet sipas vullnetit të njëanshëm të trashëgimlënësit, njohur ndryshe si de 

cujus, përmes hartimit të veprimit juridik të njëanshëm të testamentit. Në të dy rastet kusht i 

domosdoshëm/conditio sine qua non për zbatimin e këtyre instituteve është vdekja e pronarit të 

sendit/trashëgimlënës. 

 

Ndërsa përsa i takon mënyrave origjinale/klasike të fitimit të pronësisë, Kodi ynë Civil 

parashikon disa institute të mirënjohura nga jurisprudenca kontinentale dhe jo vetëm, siç janë: 

fitimi i pronësisë me parashkrim fitues me ose pa titull, fitimi i pronësisë me bashkim dhe 

përzierje, fitimi me mirëbesim i sendeve të luajtshme etj. Në dallim nga mënyrat derivative të 

fitimit të pronësisë të përmendura më sipër, për disa nga mënyrat origjinale/klasike të fitimit të 

pronësisë, kërkohet investimi i gjykatës
7
 me qëllim që subjekti që pretendon të drejtën e 

pronësisë, ta fitojë atë. Në këto raste vendimi gjyqësor i formës së prerë përbën dhe titullin e 

pronësisë për regjistrim të mëtejshëm në regjistrat publikë (në rast të sendeve të paluajtshme). 

 

III. SISTEMI I REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME 

Në një pjesë të tij në dispozitat 192-198, Kodi Civil parashikon një regjistrim të posaçëm në 

regjistra publikë të pasurive të paluajtshme. Në këtë pjesë të Kodit Civil ai mbart dispozita të një 

natyre administrative, duke parashikuar rregullat bazë të punës së Zyrës së Regjistrimit të 

Pasurive të Paluajtshme (ZRPP). Në vijim të këtij detyrimi ligjor, ligjvënësi ka përmirësuar 

legjislacionin duke miratuar në vitin 2012 ligjin nr. 33/2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të 

                                                           
6
 Neni 162 i Kodit Civil: “E drejta e pronësisë dhe të drejta të tjera mbi sendet janë të transferueshme, përveç kur 

ndalohet nga ligji ose nga vetë natyra e së drejtës.” 
7
Nenet 168,169 dhe 170 për parashkrimin fitues me dhe pa titull, neni 175/4 për fitimin e pronësisë mbi truallin nga 

personi i cili ka ngritur me mirëbesim një ndërtim mbi tokën e tjetrit. 
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Paluajtshme”, i cili zëvendësoi ligjin e vjetër për regjistrimin e pasurive të paluajtshme të vitit 

1994, Ligji nr.7843/1994 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”. 

 

Sipas ligjit të posaçëm të mësipërm është krijuar ZRPP, e cila menaxhon SRPP. Sistemi i krijuar, 

që funksionon në bazë të Kodit Civil, ligjit të mësipërm dhe akteve nënligjore të nxjerra në 

zbatim të Kodit Civil dhe ligjit të posaçëm, ka në qendër të tij evidentimin në regjistrat 

hipotekorë të çdo pasurie të paluajtshme në territorin e Republikës së Shqipërisë. Kjo kryhet 

duke krijuar dokumentin bazë për çdo pasuri që është kartela e pasurisë së paluajtshme, e cila 

shërben si një “pasaportë” për pasurinë e paluajtshme, duke treguar të dhënat kryesore të saj. Më 

konkretisht kartela e pasurisë së paluajtshme ndahet në pesë seksione (A,B,C, D dhe E). Seksioni 

A përmban identifikimin e pasurisë në sistemin e brendshëm (në regjistër), duke treguar volumin 

dhe faqen ku është renditur pasuria në librat e regjistrit publik, indeksin e hartës digjitale të 

fotografuar me satelit dhe adresën e pasurisë. Seksioni B përmban përshkrimin fizik të pasurisë, 

duke treguar llojin e pasurisë, sipërfaqen e saj dhe një hapësirë të dedikuar për shënime eventuale 

që mund të nevojiten. Në praktikën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, hapësira e 

shënimeve në seksionin B shfrytëzohet për pasqyrimin e vlerës së pasurisë pas kryerjes së një 

rivlerësimi të saj në bazë të ligjit, ose në raste të konstatimit të mbivendosjeve shënohen 

shkurtimisht numrat e pasurive dhe volum-faqet e tyre përkatëse në regjistër duke i lidhur me 

njëra-tjetrën, së bashku me numrin e protokollit dhe datën e nxjerrjes së urdhrit të kufizimit
8
 të 

pasurive. Seksioni C përmban përshkrimin e gjendjes juridike të pasurisë/statusin e pronësisë, në 

të cilin regjistrohen sipas radhës veprimet juridike të kryera mbi pasurinë dhe titullarët e 

pronësisë, duke krijuar historikun e pronësisë së pasurisë. Seksioni D i kartelës së pasurisë 

përmban hapësirën për të regjistruar marrëveshje të ndryshme kufizuese, si servitute apo 

kontratat e qirasë të lidhura mbi pasurinë e paluajtshme. Ndërsa në seksionin e fundit E, 

shënohen urdhrat e sekuestros, kontratat e hipotekës të lidhura mbi pasurinë, aktet noteriale për 

fshirjen e tyre dhe vendimet gjyqësore
9
 përkatëse. 

 

Dokumenti i dytë më i rëndësishëm është Çertifikata e Pronësisë. Çertifikata e Pronësisë lëshohet 

nga regjistruesi përkatës i ZVRPP-së pas depozitimit të aplikimit për regjistrimin e titullit të 

pronësisë në kartelën e pasurisë. Titullari pronar i sendit, përmes posedimit të Çertifikatës së 

Pronësisë ka mundësinë që sendin e tij ta tjetërsojë pa kufizim ndaj të tretëve dhe gjithashtu ta 

hipotekojë, duke redaktuar aktet noteriale të nevojshme për kryerjen e veprimeve të mësipërme. 

Bazuar në sa më sipër, sistemi i regjistrimit të pasurive ka padyshim rol të rëndësishëm 

                                                           
8
Në bazë të neneve 59 dhe 60 të Ligjit nr.33/2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme” i jepet e drejta 

regjistruesit, me kërkesë apo dhe kryesisht, të vendosë kufizimin e veprimeve mbi pasuri të caktuara me qëllim 

parandalimin e veprimeve të padrejta mbi to. Një nga rastet ku zbatohet nxjerrja e urdhrit të kufizimit është dhe 

konstatimi i mbivendosjeve të dy apo më shumë pasurive të regjistruara. 
9
 Neni 584 i Kodit Civil parashikon: “Regjistrimi i hipotekës fshihet: 

a) me pëlqimin e kreditorit të dhënë me akt noterial;  

b) me vendim të formës së prerë të gjykatës që urdhëron fshirjen.  

Fshirja e regjistrimit shuan hipotekën. Kur shkaku i shuarjes së detyrimit deklarohet i pavlefshëm, hipoteka lind dhe 

regjistrohet përsëri, por regjistrimi merr numër rendor të ri.” 
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publicitar/deklarativ për titullin e pronësisë të çdo pasurie të paluajtshme në territorin e 

Republikës së Shqipërisë. Ajo që përbën një përplasje qëndrimesh të kundërta është pikërisht 

efekti që regjistrimi i titullit të pronësisë ka mbi vlefshmërinë e këtij të fundit. Aktualisht dhe pse 

ka një vendim unifikues të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë
10

 mbi këtë çështje, ende 

vazhdon në mjediset akademike të diskutohet për dy qëndrime të kundërta në lidhje me këtë 

çështje. Kjo vjen si pasojë e mosreagimit, tashmë prej tetë vjetësh, të ligjvënësit në lidhje me 

dispozitat e Kodit Civil që rregullojnë mënyrën e tjetërsimit të pasurive të paluajtshme. Pjesët 

vijuese të këtij artikulli do të mundohen të pasqyrojnë pikëpamjet e kundërta mbi këtë çështje, 

arsyetimin e jurisprudencës unifikuese dhe kushtetuese dhe gjithashtu pjesët ku ligjvënësi 

eventualisht mund të ndërhyjë për të përmirësuar ligjin dhe për të ndalur abuzimin e mëtejshëm 

që vjen nga kontradiktat e dispozitave në raport me vendimin unifikues përkatës.  

 

IV. EFEKTI I REGJISTRIMIT MBI KALIMIN E TITULLIT TË PRONËSISË, 

QËNDRIMET E NDRYSHME, JURISPRUDENCA UNIFIKUESE DHE 

KUSHTETUESE 

Në nenin 83 të Kodit Civil parashikohet se: “Veprimi juridik për kalimin e pronësisë së sendeve 

të paluajtshme dhe të të drejtave reale mbi to, duhet të bëhet me akt noterial dhe të regjistrohet, 

përndryshe nuk është i vlefshëm. Është i pavlefshëm veprimi juridik që nuk është bërë në formën 

e kërkuar shprehimisht nga ligji…”  Në interpretimin literal
11

, i cili bazohet në besnikërinë ndaj 

sintaksës së përdorur nga ligjvënësi, mjaft juristë konkludojnë se kalimi i së drejtës së pronësisë 

realizohet vetëm pasi akti noterial (kontrata përkatëse), të jetë regjistruar në kartelën përkatëse të 

pasurisë. Një interpretim i tillë i jep regjistrimit atribute të natyrës krijuese. Sipas këtij mendimi, 

tjetërsuesi zhvishet nga pronësia dhe pala tjetër fiton pronësinë në momentin e regjistrimit të 

veprimit juridik pranë ZRPP-së. Një qëndrim i tillë mbi efektet e regjistrimit të veprimit juridik, i 

jep rëndësi një procedure të mirëfilltë administrative të publikimit të titullit të pronësisë, duke i 

                                                           
10

Vendim nr.1, nr.6/4 i Regj.Themeltar, dt.06.01.2009 i Gjykatës së Lartë. 
11

 Në disertacionin “Kontrata e dhurimit në legjislacionin shqiptar”, kandidat Anjeza Liçenji, udhëheqës 

Prof.Dr.Mariana Semini, në kapitullin “Forma e kontratës së dhurimit me objekt sendet e paluajtshme”, autorja 

shprehet si më poshtë: “Palët kanë kështu, detyrimin ligjor për të bërë regjistrimin e veprimit juridik përpara Zyrës 

së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme me qëllim përfundimin e kalimit të së drejtës së pronësisë. Përfituesi i një 

sendi të paluajtshëm, ashtu sikurse çdo blerës, ka të drejtë që nëpërmjet regjistrimit të sendit të paluajtshëm në 

regjistrat publikë, të vejë në dijeni personat e tretë në lidhje me të drejtën e fituar mbi këtë send. Në mungesë të këtij 

regjistrimi, përfituesi përballet me rrezikun e humbjes së të drejtës së tij në rast se dikush tjetër, të njëjtin send, e ka 

regjistruar më parë këtë të drejtë.” , paragrafët tre dhe katër, fq. 89. Gjithashtu po aty: “Si veprohet në rastet në të 

cilat i njëjti send ju dhurohet dy personave në të njëjtën kohë?Në këtë rast do zbatohet rregulli i përgjithshëm në 

lidhje me regjistrimin e parë në kohë nga ana e përfituesit, i cili edhe pse e ka fituar të drejtën në datë të 

mëvonshme, e ka regjistruar më parë atë. Përfituesi i cili e ka fituar sendin i pari, por e ka regjistruar atë i dyti, ka 

të drejtë të kërkojë shpërblimin e dëmit ndaj dhuruesit, të cilit i lind ky detyrimin në bazë të parimit të përgjithshëm 

sipas së cilit askush nuk mund të transferojë një të drejtë të cilën ai nuk e ka.”, pagrafë vijues po në fq.  89 të 

punimit. 
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ngarkuar pasoja juridiko-civile, pasi në mungesë të regjistrimit, subjekti nuk mund të ushtrojë 

tagrat e pronarit
12

. 

 

Qëndrimi i kundërt, ka të bëjë me interpretimin harmonik dhe sistemik të normave të Kodit 

Civil, duke dalë në konkluzionin se regjistrimi i veprimit juridik nuk cenon vlefshmërinë ose jo 

të tij, por ka thjesht efekte publicitare ndaj të tretëve
13

. Kjo argumentohet nga vështrimi i 

dispozitave të ndryshme në Kodin Civil, të cilat i referohen veprimeve juridike dhe fitimit të 

pronësisë me anë të kontratës. Ndër to mund të përmenden nenet 79, 164 dhe 659 të Kodit 

Civil
14

, të cilat përkufizojnë veprimin juridik, mënyrën e fitimit të pronësisë me anë të kontratës 

dhe përmbajtjen e saj. Gjithashtu subjekti që fiton pronësinë sipas një veprimi juridik për kalimin 

e pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme, ushtron të gjithë tagrat e pronarit, mund të mbrojë sendin 

e tij ndaj të tretëve, por nuk mund të kryejë tjetërsimin e tij, nëse më parë nuk ka regjistruar 

veprimin juridik në regjistrat publikë. 

 

Në vendimin unifikues nr. 1/2009
15

, Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë, edhe pse me një 

diferencë të vogël votash, kanë vendosur në favor të qëndrimit të dytë. Në konkluzionet 

unifikuese është përcaktuar si vijon: “Veprimi juridik për kalimin e pronësisë së sendeve të 

paluajtshme është i vlefshëm në rast se plotëson të gjitha kushtet e parashikuara në nenet 79, 

663, 659 të Kodit Civil. Pronësia mbi një pasuri të paluajtshme kalon ne çastin e lidhjes së 

kontratës së tjetërsimit të kësaj pasurie. Blerësi ose përfituesi i kësaj pasurie bëhet pronar i 

ligjshëm i saj që në momentin e nënshkrimit të kontratës duke fituar dhe të gjitha të drejtat dhe 

detyrimet që lidhen me qenien e tij si pronar mbi këtë pasuri. Regjistrimi ose transkriptimi i një 

veprimi juridik nuk është një element i vlefshmërisë së tij (kontratës). Mosregjistrimi i kontratës 
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 Mbështetur kjo pikëpamje dhe në një pjesë të mendimit të pakicës në vendimin unifikues nr.1 të vitit 2009 nga 

gjyqtarja Shpresa Beçaj, sipas të cilës: “nuk mund të ngrihet padi për të drejta reale nga personi që pretendon se ka 

titull pronësie të ligjshëm mbi sendin e paluajtshëm, por që nuk e ka të regjistruar në Zyrën e Regjistrimit të 

Pasurive të Paluajtshme”, duke iu referuar konkretisht padisë për kërkimin e sendit, fq.16 e vendimit. 
13

 Ky qëndrim mbështetet nga autorë të ndryshëm si Prof.Dr.Ardian Nuni, Luan Hasneziri në botimin “E drejta 

civile II (Pronësia)”, ku në fq.102 të punimit shprehen në lidhje me fitimin e pronësisë mbi sendet e paluajtshme se: 

“Forma që përcakton ligji në këtë rast është lidhja e kontratës me akt noterial, në të kundërt kontrata është e 

pavlefshme.” 

Gjithashtu në botimin “Fitimi i pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme” të autorit Besnik Maho, ky i fundit shprehet 

se: “Personalisht, ndaj të njëjtin mendim me atë të grupit të dytë të juristëve, të cilët nuk e lidhin vlefshmërinë e një 

veprimi juridik për kalimin e pronësisë mbi një send të paluajtshëm, me regjistrimin e tij në ZRPP, por vetëm me 

përputhjen e vullnetit të palëve.”, fq.190. 
14

 Neni 79 i Kodit Civil shprehet se: “Veprimi juridik është shfaqja e ligjshme e vullnetit të personit fizik ose juridik, 

që synon të krijojë, të ndryshojë ose të shuajë të drejta ose detyrime civile. Veprimi juridik mund të jetë i njëanshëm 

ose i dyanshëm.” 

Neni 164 i Kodit Civil përkufizon se: “Pronësia fitohet me anë të kontratës, pa qenë e nevojshme të bëhet dorëzimi i 

sendit. Për sendet që përcaktohen në numër, në peshë ose me masë, duhet të bëhet edhe dorëzimi i tyre.” 

Ndërsa neni 659 i Kodit Civil përkufizon se: “Kontrata është veprimi juridik me anë të së cilës një ose disa palë 

krijojnë, ndryshojnë ose shuajnë një marrëdhënie juridike.” 
15

Vendim Unifikues civil, Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë, nr.1, datë 06.01.2009, Nr.6/4 i Regjistrit 

Themeltar. 
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në regjistrat e pasurive të paluajtshme nuk e bën kontratën e tjetërsimit të pasurive të 

paluajtshme të pavlefshme, por nuk i jep mundësinë blerësit që ta tjetërsojë atë tek të tretët. 

Kontrata e cila nuk është e regjistruar është e perfeksionuar dhe e vlefshme dhe ka efektet 

thelbësore. Me nënshkrimin e kontratës së tjetërsimit të pasurisë së paluajtshme, përfituesi i të 

drejtave bëhet pronar i pasurisë së paluajtshme dhe ky legjitimohet të ushtrojë të drejtat e tij 

përkundrejt të tretëve, përveç tjetërsimit të pasurisë së paluajtshme në favor të të tretëve. 

Paditësi legjitimohet të ngrerë padinë e rivendikimit nëse ai provon që është pronar mbi 

pasurinë e paluajtshme me anë të kontratës, trashëgimisë, etj ”.
16

 

 

Konkluzioni i mësipërm duket mjaft i argumentuar, pasi vjen nga një hedhje e vështrimit në 

kompleksitet të dispozitave që parashikojnë fitimin e pronësisë, kontratave dhe ligjit të 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Konkretisht Kolegjet e Bashkuara mbështesin qëndrimin e 

tyre në shumicë duke iu referuar dispozitave që qartazi përcaktojnë fitimin e pronësisë duke 

cituar se pronësia fitohet përmes kontratës, trashëgimisë dhe formave klasike. Ato gjithashtu 

përmendin si shembull kontratën e shitjes me rezervë të pronës, sipas së cilës pronësia fitohet me 

pagimin e këstit të fundit nga shitësi. Rrjedhimisht, edhe pse ky veprim juridik mund të 

regjistrohet në ZRPP, pronar i sendit deri në pagimin e këstit të fundit mbetet shitësi në këtë 

kontratë. Kësisoj kalimi i titullit të pronësisë mbetet i varur nga kushtet e përcaktuara në kontratë 

me vullnetin e lirë të palëve, duke lënë mënjanë faktin e regjistrimit të tij. Në një rast të tillë, 

edhe pse kontrata mund të jetë e regjistruar, blerësi nuk mundet dot eventualisht të ngrejë padinë 

e kërkimit të sendit, pasi ai nuk mbart ende titullin e pronësisë si kusht për legjitimimin aktiv në 

këtë padi. 

 

Dispozita të tjera të papërmendura nga vendimi unifikues që mund të na çojnë në të njëjtin 

konkluzion janë edhe nenet 297 dhe 298 të Kodit Civil që parashikojnë përgjegjësinë e 

poseduesit të paligjshëm në padinë e kërkimit të sendit. Përkatësisht neni 297 i Kodit Civil 

parashikon se: “Poseduesit me mirëbesim i takojnë frutat natyrore të veçuara dhe frutat civile të 

vjela që janë bërë të kërkueshme deri në ditën që ka marrë dijeni se është posedues i paligjshëm, 

ose që i është njoftuar padia e pronarit për kërkimin e sendit. Ai nuk detyrohet të shpërblejë 

pronarin për humbjen, dëmtimin ose pamundësinë e kthimit të sendit për çdo shkak tjetër, por 

pas kësaj dite ai përgjigjet për frutat e vjela ose që duhet të kishte vjelë, duke vepruar me 

përkujdesje deri në kohën e kthimit të sendit, për shpërblimin për përdorimin e sendit, si dhe për 

humbjen, dëmtimin ose pamundësinë e kthimit për faj të tij.” Më tej neni 298 i Kodit Civil 

parashikon se: “Poseduesi me keqbesim për gjithë kohën e posedimit të tij, detyrohet t’i kthejë 

pronarit bashkë me sendin edhe frutat natyrore të veçuara e frutat civile të vjela ose që janë bërë 

të kërkueshme, dhe të ardhurat e tjera që duhej të vilte, si dhe të shpërblejë pronarin për 

përdorimin e sendit dhe për humbjen, dëmtimin ose pamundësinë e kthimit të sendit qoftë dhe pa 

fajin e tij.” 
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 Paragrafë në faqet 9,10 dhe 12 të këtij vendimi unifikues. 
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Këto dy dispozita mund të shihen si të lidhura ngushtë me efektet e regjistrimit të veprimeve 

juridike në regjistrat publikë në rastin e pasurive të paluajtshme. Duke qenë se regjistrimi ka 

efekt publicitar dhe njohës ndaj të tretëve, një posedues i paligjshëm i një pasurie e cila figuron e 

regjistruar bashkë me historikun e saj të plotë të veprimeve juridike të kryera mbi të, do të 

prezumohej patjetër se ka dijeni që pasuria është në pronësi të dikujt tjetër dhe do të konsiderohet 

posedues në keqbesim. Për rrjedhojë, përgjegjësia e tij ndaj pronarit joposedues për frutat e vjela, 

të ardhurat apo dhe dëmshpërblimi do të rritej. Në këtë pikë, Kodi Civil jep një përkufizim për 

dallimin e posedimit të paligjshëm me mirëbesim nga ai me keqbesim. Konkretisht në nenin 306 

të Kodit Civil parashikohet se: “Posedimi i paligjshëm mund të jetë me mirëbesim ose me 

keqbesim. Posedimi është me mirëbesim kur poseduesi nuk ka ditur ose nuk ishte i detyruar të 

dinte se posedimi i tij është i paligjshëm. Mirëbesimi prezumohet
17

 dhe mjafton të ketë qenë në 

kohën e fitimit të posedimit.” Duke u bazuar në dispozitën që u citua më sipër, arrijmë në 

përfundimin se posedues me keqbesim do të jetë ai që në kohën e fitimit të posedimit e dinte ose 

ishte i detyruar të dinte se posedimi i tij ishte i paligjshëm. Pra dallimi mes posedimit me 

mirëbesim dhe me keqbesim ndahet në elementin subjektiv të dijenisë së subjektit. Në rastin e 

pasurive të paluajtshme të regjistruara pranë ZRPP-së, mund të thuhet se lehtësohet të provohet, 

nga pala kundërshtare, fakti se një posedues i paligjshëm ka qenë në keqbesim, pasi minimalisht 

poseduesi ishte i detyruar të dinte për paligjshmërinë e posedimit të tij. Ky përfundim vjen si 

rrjedhim logjik i faktit se pasuritë e paluajtshme janë të regjistruara bashkë me gjendjen juridike 

të tyre sipas Ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme, i ndryshuar”. 

 

Gjithashtu efekti njohës i regjistrimit të veprimeve juridike, vlen dhe në ato veprime juridike të 

cilat nuk kanë për qëllim të kalojnë pronësinë e sendeve, por që në mënyrë indirekte mund të 

ndikojnë në dispozita të caktuara të fitimit të pronësisë me titull origjinal, si për shembull në 

rastin e kontratës së Qirasë. Për ta ilustruar këtë mund të hidhet një vështrim i kombinuar në 

nenet 168, 169 dhe 197 të Kodit Civil
18

. Konkretisht duke qenë se qiraja është një veprim juridik 

i cili nuk kërkon formën noteriale për efekt vlefshmërie, por vetëm formën shkresore për efekt 

provueshmërie për afate mbi një vit, regjistrimi i detyrueshëm i kontratës së qirasë me afat nëntë 
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Ky parashikim ligjor vendos barrën e provës tek pronari joposedues. Si rrjedhim, mund të thuhet se në rastin e 

pasurive të paluajtshme, gjykata mund të shpallë poseduesin në keqbesim vetëm në qoftë se pronari joposedues e 

kërkon dhe e fakton me anë të dokumentacionit hipotekor. 
18

 Neni 168 i Kodit Civil: “Personi që ka fituar me mirëbesim një send, në bazë të një veprimi juridik për kalimin e 

pronësisë dhe që nuk është i ndaluar nga ligji, bëhet pronar i këtij sendi, pas një posedimi të pandërprerë prej pesë 

vjetësh kur sendi është i luajtshëm dhe prej dhjetë vjetësh kur ai është i paluajtshëm. Kur posedimi nuk është me 

mirëbesim, afatet e posedimit të pandërprerë dyfishohen. Posedimi konsiderohet i pandërprerë edhe kur fituesi i 

sendit ia ka dhënë posedimin një personi tjetër.” 

Neni 169 i Kodit Civil: “Personi që ka poseduar qetësisht e pa ndërprerje, duke u sjellë sikur të ishte pronar për 

njëzet vjet në një pronë të paluajtshme, bëhet pronar i saj.” 

Neni 197 i Kodit Civil: “Duhen të regjistrohen gjithashtu:  

a) kontratat e qiradhënies së sendeve të paluajtshme për një kohë mbi nëntë vjet;   

b) kërkesë-paditë për fitimin, njohjen, ndryshimin ose pushimin e të drejtave të pronësisë ose të drejtave të tjera 

reale mbi pasuritë e paluajtshme; 

c) kërkesë-paditë për pjesëtimin e pasurisë së paluajtshme të përbashkët.” 
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vjet e sipër në seksionin D të kartelës së pasurisë së paluajtshme, indirekt përbën një garanci 

shtesë për të mos abuzuar nga poseduesi qiramarrës me dispozitat e parashkrimit fitues me ose 

pa titull. Duke qenë se sipas këtyre dispozitave pas afatit dhjetë vjeçar nuk kërkohet ekzistenca e 

mirëbesimit, regjistrimi i kontratës së qirasë përbën avantazh për pronarin qiradhënës për të 

rrëzuar lehtësisht çdo pretendim të rrjedhjes së afateve të parashkrimit. Nga ana tjetër dhe 

regjistrimi i kërkesë-padive të njohjes, ndryshimit ose pushimit të të drejtave të pronësisë, ndikon 

drejtpërdrejt në zbatimin e dispozitave të mësipërme (neneve 297 dhe 298) në masën e 

përgjegjësisë së poseduesve të paligjshëm të sendeve. Për më tepër dhe në veprimet juridike me 

kusht, kalimi i pronësisë do të kushtëzohet nga ndodhja e ngjarjes së parashikuar si kusht nga 

palët në kontratë, dhe regjistrimi i kontratës pranë ZRPP-së nuk do të ndikonte në kalimin ose jo 

të titullit të pronësisë tek blerësi, përpara verifikimit të kushtit të përcaktuar nga palët në 

kontratë. 

 

Një rast tjetër që na dikton natyrën juridike të sistemit të regjistrimit të pasurive të paluajtshme 

dhe raportit të tyre me vlefshmërinë e titujve të pronësisë, është vendimi nr. 17/2010
19

 i Gjykatës 

Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. Rasti në fjalë i referohet goditjes për anti-

kushtetueshmëri, të amendimit të ligjit për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme dhe 

udhëzimeve të dala për zbatimin e tij, nga Avokati i Popullit. Më në hollësi dispozita e amenduar 

nga Kuvendi
20

 parashikonte: “Në rastet kur, për të njëjtën pasuri, janë bërë më shumë se disa 

regjistrime, të cilat nuk kanë rrjedhur nga njëri-tjetri, në përputhje me dispozitat e këtij ligji, 

regjistruesi, me vendim të arsyetuar, i kërkon Kryeregjistruesit të vendosë fshirjen e 

regjistrimeve të kryera pas regjistrimit të parë, kur ky i fundit është në përputhje me nenet 192-

197 të Kodit Civil, duke bërë shënimin në kolonën përkatëse. Deri në nxjerrjen e vendimit të 

Kryeregjistruesit për miratimin ose refuzimin e kësaj kërkese, regjistruesi bën pezullimin e 

regjistrimit dhe mbi pasurinë nuk mund të kryhen veprime, si dhe njofton palën/palët e 

interesuara brenda 10 ditëve. Konfirmimi i marrjes së njoftimit depozitohet në dosjen përkatëse. 

Kryeregjistruesi merr vendim brenda 30 ditëve nga marrja e kërkesës. Në rast të mosmarrjes së 

vendimit nga  Kryeregjistruesi, zbatohet neni 328 i Kodit të Procedurës Civile. Vendimi i 

Kryeregjistruesit i njoftohet palës/palëve të interesuara brenda 10 ditëve dhe konfirmimi i 

marrjes së njoftimit depozitohet në dosjen përkatëse.” 

 

Në lidhje me sa më sipër Gjykata Kushtetuese vendosi shfuqizimin e dispozitës së mësipërme si 

në kundërshtim me Kushtetutën. Në thelb të arsyetimit të saj Gjykata Kushtetuese argumenton: 

“Nga kjo analizë e dispozitave kushtetuese dhe ligjore Gjykata çmon se regjistrimi rezulton të 

jetë akt me një rëndësi të posaçme në qarkullimin civil. Ndryshimet ligjore të kundërshtuara nga 

kërkuesi, në të vërtetë nuk cenojnë drejtpërdrejt titullin e pronësisë (qoftë ky “një akt publik”, 

“një vendim gjyqësor”, “një vendim i një organi tjetër shtetëror kompetent”). Gjykata vlerëson 
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Vendimi nr. 17, datë 23.04.2010 i Gjykatës Kushtetuese. 
20

Paragrafi i dytë dhe i tretë i nenit 10 të Ligjit nr.7843, datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, të shtuar me Ligjin nr.9701, datë 02.07.2007 “Për disa shtesa e ndryshime në Ligjin nr.7843, datë 

13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”. 
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se ndryshimet ligjore, objekt shqyrtimi, nëpërmjet kufizimit përkohësisht, deri në 30 ditë që i 

bëjnë mbajtësit të titullit pronësor që ka kryer regjistrimin e parë dhe, për një kohë të 

papërcaktuar të tjerët e regjistruar në vijim, si dhe fshirjes së regjistrimit të tij, cenojnë njërin 

prej komponentëve të rëndësishëm të së drejtës së pronës, disponimin lirisht të saj, brenda 

kufijve ligjorë. E drejta për të disponuar është e drejta për ta shitur ose jo sendin, për ta 

dhuruar, për ta lënë me testament, për ta dhënë atë si garanci reale për garantimin e detyrimeve 

ndaj të tjerëve, etj. Duke qenë se është kërkesë sine qua non  e legjislacionit civil që “sendet e 

paluajtshme dhe faktet që kanë lidhje me gjendjen juridike të tyre regjistrohen në regjistrin e 

pasurive të paluajtshme” (neni 192 i KC), pasi përndryshe ato “nuk mund të tjetërsohen” apo 

“të ngarkohen me barrë” (neni 195 i KC), fshirja e regjistrimit të titullit të pronësisë, ndikon 

drejtpërdrejt në të drejtën e pronësisë. Nga kjo pikëpamje, Gjykata thekson se fshirja e 

regjistrimit, ndonëse nuk e zhvesh plotësisht titullarin nga e drejta e pronësisë, në kuptimin 

formalo-juridik të saj, e kufizon në fakt të drejtën e tij të pronësisë, duke e bërë të pamundur 

disponimin e saj.”
21

 

 

Sa më sipër dhe Gjykata Kushtetuese konfirmon se ekzistenca e titullit të pronësisë nuk varet nga 

regjistrimi ose jo i tij në regjistrat publikë të administruar nga ZRPP-ja, por vetëm mund të 

kufizojnë administrimin e jashtëzakonshëm (disponimin e tij) nga pronari i ligjshëm. Gjithashtu 

kompetenca e regjistruesit për pezullimin e regjistrimit dhe kompetenca e Kryeregjistruesit për 

fshirjen ose jo të titullit të pronësisë nga regjistrat hipotekorë, përbën cenim të hapur të së drejtës 

së pronësisë dhe kufizim të pajustifikuar të saj. Duke theksuar këto, përforcohet qëndrimi se titujt 

e pronësisë krijohen si pasojë e veprimeve juridike dhe përputhjes së vullneteve të subjekteve në 

qarkullimin civil, dhe regjistrimi nuk mund të ndikojë nëvlefshmërinë e tyre.Një qëndrim i tillë i 

Gjykatës Kushtetuese në vijim dhe të vendimit unifikues të përmendur më sipër, natyrisht 

modifikon kuptimin e nenit 83 të Kodit Civil dhe e shfaq atë si problematik, duke krijuar 

mospërputhje të hapur të tij me harmoninë e normave ligjore dhe jurisprudencës unifikuese dhe 

kushtetuese. Si rrjedhojë, në pjesën vijuese do të parashtrohen normat e caktuara ligjore të cilat 

mendohet se kanë nevojë për ndryshim dhe lidhjen e tyre të natyrshme me dispozitat e ligjit “Për 

noterinë”
22

. 

 

V. NEVOJA PËR NDRYSHIME LIGJORE 

Tjetërsimi i pasurive të paluajtshme dhe forma e kërkuar nga ligji për kryerjen e tij, edhe sot e 

kësaj dite, përbën ende një objekt diskutimi të hapur midis dy rrymave të kundërta që janë 

përshkruar më sipër. Gjithashtu dhe në seancat gjyqësore terminologjia e përdorur mbi 

regjistrimin e pasurive, referimit të tyre si tituj pronësie, efekteve që sjell regjistrimi i veprimeve 

juridike pranë ZRPP-së, ndikojnë në mënyrën e zhvillimit të proceseve gjyqësore duke u 

përdorur si taktika të ndryshme dhe nga avokatët e palëve ndërgjyqëse. Kjo sjell efekte jo të 

kënaqshme në lidhje me mbarëvajtjen e proceseve gjyqësore dhe cilësinë e zhvillimit të tyre. 
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Paragrafi nr.15, në faqet 7 dhe 8 të vendimit nr.17 të vitit 2010 të Gjykatës Kushtetuese. 
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Nr.7829, datë 1.6.1994 “Për noterinë”. 



 

11 

 

Dispozitat 83 dhe 195
23

 të Kodit Civil duhen parë si të lidhura pazgjidhshmërisht me Ligjin “Për 

noterinë”. Konkretisht ligji “Për noterinë” në nenin 54 të tij nën titullin “Procedurat për 

tjetërsimin e pasurisë së paluajtshme” parashikon se: “Akti noterial për tjetërsimin ose njohjen e 

pronësisë mbi sendet e paluajtshme, ose të një të drejte reale mbi to, kryhet nga noteri, pasi të 

ketë verifikuar pronësinë e palës mbi sendin e paluajtshëm. Për këtë qëllim pala i paraqet noterit 

dokumentet e pronësisë dhe noteri, me pëlqimin e saj, verifikon gjendjen juridike të pronësisë në 

regjistrin elektronik të pasurive të paluajtshme. Noteri duhet të shënojë në aktin noterial për 

tjetërsimin e pasurisë së paluajtshme verifikimin e bërë dhe t’i bashkëlidhë rezultatin e 

verifikimit.” 

 

Duke kryer ballafaqimin logjik të procedurës së ndjekur nga noteri në ligjin e posaçëm të 

rregullimit të profesionit të tij dhe dispozitës 195 të Kodit Civil, vihet re se çdo kontrate të 

dëshiruar mes dy subjekteve, noteri si autoritet publik, nuk mund t’i japë formën ligjore të 

kërkuar, nëse subjekti tjetërsues në kontratë apo regjistri elektronik i ZRPP-së nuk konfirmon 

publikimin e titullit të pronësisë dhe mënyrën e fitimit të saj nga subjekti tjetërsues. Zbatimi i 

përpiktë i këtyre dy normave ligjore nga noterët, do të pakësonte ndjeshëm prodhimin e 

veprimeve juridike absolutisht të pavlefshme, për shkak të mosekzistencës së titullit të pronësisë 

tek subjektet tjetërsues në këto veprime. Megjithatë praktika gjyqësore shqiptare mbi njëzet 

vjeçare ka shfaqur një denduri mjaft të lartë të proceseve civile me një objekt të tillë, duke 

shkaktuar një perceptim negativ te shtetasve mbi sigurinë e regjistrave publikë dhe respektimin e 

të drejtës së pronësisë. Pavarësisht kësaj, në bazë të normave ligjore të mësipërme, redaktimi i 

akteve noteriale për tjetërsimin e pasurive pa pasur çertifikatat e pronësisë nga tjetërsuesit, 

ngarkon me faj noterët, të cilët në zbatim rigoroz të ligjit, nuk do të shkaktonin situata të tilla. 

 

Duke qenë se neni 83 i Kodit Civil ka mbetur i pandryshuar, mendojmë se amendimi i tij është i 

domosdoshëm për të sheshuar kontradiktën në dukje të hapur që ekziston mes normave ligjore. 

Kontradikta mes normave ekziston në aspektin e dhënies përparësi të elementit të vullnetit të 

palëve nga njëra anë, dhe nga ana tjetër të formalitetit të regjistrimit të veprimit juridik. Pra, në 

situatën e tanishme ligjore, neni 83 i Kodit Civil shprehimisht kërkon regjistrimin e veprimit 

juridik për t’i dhënë fuqinë juridike të dëshiruar nga palët, ndërsa praktika unifikuese e Gjykatës 

së Lartë dhe jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese i japin rëndësi shfaqjes së lirë të vullnetit të 

palëve të verifikuar nga noteri publik, çka e bën veprimin juridik të vlefshëm pavarësisht 

regjistrimit ose jo pranë ZRPP-së. 

 

VI.  PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

Në mbyllje të këtij shkrimi mund të arrijmë në përfundimin se amendimi i dispozitave të 

mësipërme ligjore të Kodit Civil është një nevojë për të sheshuar paqartësitë në lidhje me efektet 

juridiko-civile të regjistrimit në regjistrat publikë të akteve noteriale të hartuara për tjetërsimin e 
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 Neni 195 i Kodit Civil: “Pasuritë e paluajtshme dhe të drejtat reale mbi ato që janë fituar ose njohur sipas 

dispozitave të këtij Kodi, nuk mund të tjetërsohen dhe kur është rasti, të ngarkohen me barrë, në rast se nuk është 

bërë regjistrimi i tyre në regjistrat publikë.” 
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pasurive të paluajtshme. Ndryshimi i dispozitave të Kodit Civil do të sillte një harmoni të plotë të 

normave të tij duke i dhënë kuptim më të qartë atyre dhe duke eliminuar dyshimet apo duke 

eliminuar nevojën për të kryer një interpretim sistemik të normave me qëllim nxjerrjen e 

kuptimit të tyre të vërtetë. 

 

Kodi ynë Civil qartazi mbështet, ashtu siç mbështet dhe doktrina kontinentale dhe sidomos ajo 

italiane, mbizotërimin e vullnetit të palëve në krijimin e pasojave juridike. Parë nga ky 

këndvështrim, një procedurë administrative siç është regjistrimi i titullit të pronësisë nuk mund të 

ndikojë në krijimin e të drejtave subjektive mes palëve në një marrëdhënie të pastër juridiko-

civile. Në vijim të këtij argumenti, është opinion i autorit se qëndrimi i mbajtur nga Gjykata e 

Lartë në vendimin unifikues është i drejtë dhe duhet pasqyruar dhe në ndryshimin e neneve 83 

dhe 195 të Kodit Civil. Përsa i përket nenit 83 të këtij kodi, në të duhet të parashikohet se 

veprimi juridik për kalimin e pronësisë në sendet e paluajtshme duhet të bëhet me akt noterial, 

përndryshe është i pavlefshëm. Për më tepër duhet të qartësohet dhe roli njohës/publicitar i 

regjistrimit të veprimit juridik. Ndërsa, duke e konceptuar nenin 195 të Kodit Civil si një 

dispozitë të një natyre administrative, sugjerohet të qartësohet më tej qëllimi duke shtuar fjalinë e 

dytë, e cila detyron noterët të mos redaktojnë aktet noteriale për tjetërsimin e pasurive të 

paluajtshme nëse më parë subjekti tjetërsues nuk figuron me titull pronësie të regjistruar pranë 

ZRPP-së. Ndryshimet e rekomanduara synojnë të qartësojnë, në përputhje me praktikën 

gjyqësore unifikuese, dallimin mes vlefshmërisë së veprimit juridik dhe regjistrimit të tij. Edhe 

pse mund të krijohet përshtypja se regjistrimi i titullit të pronësisë përsëri do të ndikojë në 

tjetërsimin e pasurive të paluajtshme, elementi që ka përparësi është vullneti i palëve që krijon 

pasojat juridike dhe jo regjistrimi. Regjistrimi i titullit të pronësisë përbën vetëm një kusht të 

njënatyre administrative, që synon të parandalojë raste të mashtrimit apo lajthimit të palëve gjatë 

lidhjes së një kontrate për tjetërsimin e një pasurie të paluajtshme. 

Si rrjedhojë e sa më sipër rekomandohen ndryshimet e mëposhtme të neneve 83 dhe 195 të KC: 

i. Ndryshimi i Nenit 83 KC:“Veprimi juridik për kalimin e pronësisë së sendeve të 

paluajtshme dhe të të drejtave reale mbi to, duhet të bëhet me akt noterial, përndryshe nuk 

është i vlefshëm. Ai gjithashtu duhet të regjistrohet në regjistrin e pasurive të paluajtshme 

sipas nenit 192 të këtij Kodi. Regjistrimi i veprimit juridik kryhet për efekt njohës dhe nuk 

ndikon në vlefshmërinë e veprimit juridik. Është i pavlefshëm veprimi juridik që nuk është 

bërë në formën e kërkuar shprehimisht nga ligji. Në rastet e tjera veprimi juridik është i 

vlefshëm, por nuk mund të provohet me dëshmitarë.” 

ii. Ndryshimi i Nenit 195 KC: “Pasuritë e paluajtshme dhe të drejtat reale mbi ato që janë 

fituar ose njohur sipas dispozitave të këtij Kodi, nuk mund të tjetërsohen dhe kur është 

rasti, të ngarkohen me barrë, në rast se nuk është bërë regjistrimi i tyre në regjistrat e 

pasurive të paluajtshme. Noterët, në bazë të ligjit “Për noterinë”, refuzojnë të kryejnë 

redaktimin e akteve noteriale për tjetërsimin ose ngarkimin me barrë të pasurive të 

paluajtshme, në rast se tjetërsuesit nuk e kanë regjistruar më parë titullin e tyre të pronësisë 

në regjistrat publikë të pasurive të paluajtshme ” 

 


