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E Drejta Bankare dhe Tregjeve Financiare 
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Niveli: Master 
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Viti i studimeve: Viti I, Semestri II 

Numri i orëve në javë: 3+0 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni: Salla D1 

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. Ass. Dr. Agim Paca 

Detajet kontaktuese:  agim.paca@uni-pr.edu 

 

Përshkrimi i lëndës Qëllimi primar i lëndës është t’u ofroj studentëve 

njohuri mbi kuptimin dhe organizimin e sistemit 

bankar, rregullimin juridik të tij, si dhe kuptimin, 

funksionet dhe rëndësinë e institucioneve financiare 

siç janë bankat. Do të diskutohet funksioni ekonomik i 

bankave dhe krahasimi i tyre me institucionet tjera 

jobankare që operojnë në një sistem bankar. 

Lënda gjithashtu synon t’i njohtoj studentët me 

konceptet fundamentale dhe parimet e tregut monetar 

dhe financiar, t’u ofroj atyre njohuri mbi atë se si 

funksionon dhe si organizohet puna në tregun 

moinetar dhe financiar, në mëyrë që të jenë në gjendje 

që t’i kuptojnë dhe shpjegojnë të gjitha transaksionet 

që ndodhin në tregjet monetare dhe financiare 

kombëtare dhe ndërkombëtare. 

Të kuptojne  rëndësinë dhe aktualitetin e të gjitha 

kategorive të instrumenteve financiare që veprojnë në 

tregun monetar dhe financiar, si dhe mënyrën e 

rregullimit juridik të tyre. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi primar i lëndës është t’u ofroj studentëve 

njohuri mbi kuptimin dhe organizimin e sistemit 
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bankar, rregullimin juridik të tij, si dhe kuptimin, 

funksionet dhe rëndësinë e institucioneve financiare siç 

janë bankat. Do të diskutohet funksioni ekonomik i 

bankave dhe krahasimi i tyre me institucionet tjera 

jobankare që operojnë në një sistem bankar. 

Lënda gjithashtu synon t’i njohtoj studentët me 

konceptet fundamentale dhe parimet e tregut monetar 

dhe financiar, t’u ofroj atyre njohuri mbi atë se si 

funksionon dhe si organizohet puna në tregun 

moinetar dhe financiar, në mëyrë që të jenë në gjendje 

që t’i kuptojnë dhe shpjegojnë të gjitha transaksionet 

që ndodhin në tregjet monetare dhe financiare 

kombëtare dhe ndërkombëtare. 

Të kuptojne  rëndësinë dhe aktualitetin e të gjitha 

kategorive të instrumenteve financiare që veprojnë në 

tregun monetar dhe financiar, si dhe mënyrën e 

rregullimit juridik të tyre. 

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të kësaj lënde, studenti duhet të ketë 

njohuri dhe aftësi: 

Për  tu përcjell studentëve rëndësin e tregut monetar 

dhe financiar dhe ndikimkin e tij në rrjedhat ekonomike 

bashkëkohore; 

T’i ndihmoj studentët për të kuptuar se si zhvillohen 

dhe organizohen punët në tregjet moentare dhe 

financiare si  dhe rregillativen jurike që e rregullon këtë 

fushë; 

Të inkuaroj dhe zhvillojë tek studentet mendimin kritik 

në inkorporimin dhe orientimin në marrejen e 

vendimeve  të qendrueshme. 

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e 
tё nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 
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Ligjërata 3 15 45 

Ushtrime teorike/laboratorike    

Punë praktike    

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

10 min 15 1.5 

Ushtrime  në teren    

Kollokfiume,seminare 1 2 2 

Detyra të  shtëpisë    

Koha e studimit vetanak të studentit 
(në bibliotekë ose në shtëpi) 

5 15 75 

Përgaditja përfundimtare për provim 5 5 25 

Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuiz,provim final) 

5 2 10 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

   

Totali  
 

  158.5 orë 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Pas një ligjërate hyrëse prej tre orësh, mësimi i lëndës 
do të bëhet me anë të një serie javore të ligjëratave 
nga dy orë të përcjella me nga një orë për prezantime 
seminarike. Një listë e materialeve të leximit dhe të 
pyetjeve për seminare do të shpërndahet që më parë 
dhe studentët do të pritet të përgatisin përgjigje për 
diskutim në seminare. 

  

Metodat e vlerësimit: 20%: Pjesëmarrja në diskutimet në klasë. 
20%: Gjatë semestrit, ne do të mbulojmë disa grupe të 
problemeve. Secili student do të jetë përgjegjës për 
përgatitjen dhe paraqitjen e një problemi të vendosur gjatë 
semestrit. Studenti do të shkruajë një punim tre-deri në 
pesë-faqesh (me hapësirë të dyfishtë mes rreshtave, 
shkronja 12-pikëshe Times New Roman, margjina e faqes 1 
") duke analizuar problemet. 
Studenti do të ketë 10-15 minuta gjatë orës për t’ia 
shpjeguar klasës problemin dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve. 
Kjo detyrë do të përfaqësojë 20% të notës së secilit nxënës. 
60%: provimi. 

Literatura  

Literatura bazë:   1. Zaho dhe Brunilda Duraj :  Tregjet dhe 
Institucionet Financiare, Tiranw 2010 
2. Jeffrey B. Little dhe Lucien Rhodes: Tw 
kuptojmw burswn e Vvall Streetit, Tiranw, 2009. 
3. Aristotel Pano, Tregu  Financiar, Albin, Tiranë 
2007; 
4. Hreber B. Mayo, Financat. Shtepia Botuese 
‘Libri Universitar” Tiranë 1998;   



 4 

5. Dr. Safet Merovci, Tregu Financiar, Prishtinë 
2004; 
6. Frederic  S. Mishkin,Stenly G. Eakins, Tregjet 
dhe Institucionet Financiare ,MATE  Zagreb 
2005,Botimi i katërt ; 
7. Marijan Cvjeticanin, Teknika në Bursa, 
përkthim shqip, Viktoria Prishtinë,2008; 
8. Ross Cranston, Parimet e së Drejtës Bankare, 
OUP Oxford, 2002; 
9. Parameswaran R, Natarajan S, K P 
Kandasami, E Drejta Bankare dhe Praktikat, S Chand 
Group; 
10. William A. Lovett, E Drejta Bankare dhe 
Institucioneve Financiare, West Law School, 7 edition , 
2009. 

Literatura shtesë:   1. Tony Golding, The City inside the great 
Expectitim machin,Printice Holl, second edition 
,2003. 
2. How the Stock Market Really Works, Pretnice 
Holl, Forth Etiton, 2001. 
3. Bernard G. Foley, Capital markets, Palgrave 
Macmillan (August 1991) 
4. Frederick S. Mishkin, The economics of money, 
banking and financial markets, 8th edition. 
Pearson Education Inc. 2007 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: E drejta bankare dhe sistemi bankar; 

Llojet e operacioneve në sektorin financiar; Roli i tregjeve 

dhe institucioneve financiare 

Java e dytë: Tregu financiar, llojet e tregjeve financiare; Sipas llojit të 

tregtimit, tregu i parasë, tregu i kapitalit, tregu devizor 

Java e tretë: Pjesëmarrësit dhe institucionet e tregjeve financiare; Esenca 

e tregut financiar, Roli i tregut financiar, Zhvillimi i tregut 

financiar, Subjektet e tregut financiar. 

Banka Qendrore, roli dhe rëndësia; 

Mbikqyrja e sistemit bankar; 

 



 5 

Java e katërt: Kuptimi juridik dhe ekonomik i parasë; Letrat me vlerë – 

kuptimi dhe veçoria, Kambiali, Çeku, Aksioni, Aksioni në 

emër, aksionet pa vlerë nominale, Regjistri i aksioneve 

Java e pestë:   Aksionet sipas Companies Act, Aksionet preferenciale ( 

Preference Shares), Aksionet e rregullta ( Ordinary Shares), 

Aksionet Bazike ( Deferred Shares), Praktika gjygjësore e 

ndarjës dhe bartjes së aksioneve, Të drejtat e aksionarëve 

sipas Companies Act, e drejta e votës, Kuvendi vjetor, 

Kuvendi i jashtëzakonshëm 

Java e gjashtë: Bursat dhe tregjet financiare, Tregjet financiare dhe tregu i 

parasë, Bursat, kuptimi dhe llojet, Procedurat e futjës së 

aksioneve në bursë, Tregtimi i aksioneve, Tregjet e vecanta 

Java e shtatë:   Kontratat Bankare, Depozitat bankare, Kontrata për 

llogarinë rrjedhëse, Kontrata për sefin, Kontrata për kredinë, 

përmbajtja dhe forma, llojet e kredive, risqet kreditore, 

Kontrata për rifinancim, Kontrata për faktoring, Kontrata 

për Leasing, Kontrata për cesion 

Java e tetë:   Akreditivi  (Letër krediti) dokumentar, kuptimi, raportet 

juridike në mes subjekteve të akreditivit, Llojet e akreditivit 

dikumentar, i verifikuar dhe i paverifikuar, Akreditivi në 

shiqim, Akreditivi me pagesë të shtyer , Akreditivi 

akceptues, Akreditivi negociues dhe revoling, Akreditivi 

packing 

Java e nëntë:   Garancinet bankare, Institutet juridike të ngjajshme me 

garancionin bankar. Kredia akceptuese, Akreditivi me 

pagesë të shtyer, G.B. sipas natyrës juridike për obligimet që 

përmbajnë, Llojet e garancioneve sipas riskut që sigurojnë, 

“Standbay Letter of Credit” – garancioni bankar me detyrim 

të pagesës me kërkesë të parë në formë të akreditivit bankar. 

Java e dhjetë: Përmbajtja e garancionit bankar, G.B. sipas Rregullorës 

Unike për marrëveshjet garantuese MTK 1978 dhe 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Sjelljet e poshtëshënuara janë në kundërshtim me politikat akademike dhe rregullat e 
mirësjelljes: 

• Vonesa në ligjerata dhe ushtrime; 
• Lëshimi i sallës gjatë ligjeratave ose ushtrimeve (pa arsyeje të nevojshme); 
• Tregimi i shenjave të qarta të mosinteresimit dhe të folurit të pandërprerë ose formave 

tjera të sjelljes që pengojnë procesin e rregullt të mësimit; 
• Mbajtja e telefonit celular të hapur gjatë ligjeratave ose ushtrimeve, do të rezultojnë 

me humbje të pikëve për shkak të sjelljes joprofesionale. 
 

Shkelja e integritetit akademik përfshin një ose më shumë nga veprimet në vijim: 
• Kopjimi gjatë provimit ose testit; 
• Shfrytëzimi i shenimeve ose librave të palejuara gjatë testit ose provimit; 
• Shkëmbimi i informatave me një student tjetër gjatë provimit; 
• Dhënja e deklaratave të rrejshme për të arsyetuar dikë nga mësimi, ushtrimi apo 

provimi. 

 

Rregullorja unike për garancionet “me kërkesë” MTK 1994, 

Emituesei i G.B>. Përdoruesi i G.B>, Risqet që mbulojnë 

G.B., Vlera e G.B., afati i vlefshmërisë dhe ndërprerja e G.B, 

Kthimi i G.B. 

Java e njëmbedhjetë: Kërkesat nga garancioni, Sipas MTK 1978, Sipas MTK 

1991, Sipas Konventës së OKB për garancionet individuale 

dhe standbay L/C, Afati i vlefshmërisë dhe ndërprerja e 

garancionit sipas MTK. 

Java e dymbëdhjetë:   E drejta ndërkombëtare private e garancioneve bankare, 

Zbatimi i së drejtës, Zgjidhja e kontesteve, Zgjedhja e 

kontesteve përmes arbitrazhit, Praktika e arbitrazhit nga 

fusha e G.B., Keqpërdorimi i së drejtës në realizimin e 

kërkesave nga garancionet (Unfair Calling), Praktika 

gjygjësore dhe arbitrazhit në lidhje me keqëpërdorimin e së 

drejtës nga G.B. në disa shtete . 

Java e trembëdhjetë:      


