
 
 

 
 

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë 
B A N K A   E  S H Q I P Ë R I S Ë 

KËSHILLI  MBIKËQYRËS 

 

V E N D I M 

 

Nr.15, datë 10.03.2010 
 

PËR MIRATIMIN E  “KONTRATËS - TIP PËR RIBLERJEN E TITUJVE ” 

 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “c”, të nenit 53, paragrafi i fundit i ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozim të 
Departamentit të Operacioneve Monetare, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 
  

VENDOSI: 
 

1. Të miratojë “Kontratën - Tip për riblerjen e titujve” sipas tekstit bashkëlidhur këtij 
vendimi. 

 
2. Të autorizojë Drejtorin e Departamentit të Operacioneve Monetare për nënshkrimin e 

Kontratës – Tip për riblerjen e titujve. 
 
3. Ngarkohen Departamenti i Operacioneve Monetare, Departamenti i Teknologjisë së 

Informacionit, Departamenti i Kontabilitetit dhe Financës në Bankën e Shqipërisë, si 
dhe bankat dhe degët e bankave të huaja për zbatimin e këtij vendimi. 

 
4. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare në Bankën e Shqipërisë për 

dërgimin e këtij vendimi bankave dhe degëve të bankave të huaja. 
 
5. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian dhe 

Komunikimit në Bankën e Shqipërisë për publikimin e këtij vendimi në Buletinin 
Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 

 
6. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, shfuqizohet vendimi i Këshillit Mbikëqyrës nr.13, 

datë 09.02.2005 “Për miratimin e kontratës - tip për marrëveshjet e riblerjeve dhe të 
anasjellta të riblerjeve të letrave me vlerë”.  

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
SEKRETARI                                                      KRYETARI 
 
Ylli  Memisha                                                                 Ardian Fullani 
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KONTRATA TIP PËR RIBLERJEN E TITUJVE 

 
 
Palët: 
 
Banka e Shqipërisë (si më poshtë për thjeshtësi: “Banka”),  me adresë: “Sheshi 

“Skënderbej”, Nr.1, Tiranë, e përfaqësuar ligjërisht në këtë kontratë nga zoti 
_______________, Drejtor i Departamentit të Operacioneve Monetare. 
 
dhe  
 
Banka/Dega e Bankës _______ me adresë të selisë _______,                                                   
përfaqësuar ligjërisht në këtë kontratë nga zoti _________.  
 

Bien dakord të lidhin këtë kontratë sipas kushteve të mëposhtme: 

 
 

KREU I 
Dispozita të përgjithshme 

 
Neni 1 

Baza ligjore  

 

Kjo kontratë lidhet në bazë dhe për zbatim të akteve të mëposhtme: 

 
a) ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”; i ndryshuar; 
b) ligjit nr. 9974, datë 28.07.2008 “Për kontratën e riblerjes së titujve”;  
c) Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë; 
d) rregullores “Mbi garancitë në operacionet kredituese të Bankës së Shqipërisë”, 

miratuar me vendimin nr.107, datë 24.12.2003 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë; 

e) rregullores “Mbi marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”, miratuar me 
vendimin nr. 93, datë 13.12.2006 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë; të 
ndryshuar; 

f) rregullores “Për transaksionet me titujt ndërmjet bankave dhe funksionimin e sistemit 
të regjistrimit të titujve”, miratuar me vendimin nr.61, datë 29.07.2009 të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë; dhe 

g) akteve të tjera nënligjore të Bankës. 
 

 
Neni 2 
Qëllimi 

 

1. Palët nëpërmjet kësaj kontrate tip kanë për qëllim të rregullojnë transaksionet që ato 
lidhin për shitjen/blerjen e titujve me të drejtë riblerjeje/rishitjeje, të kryera nga Banka  
me qëllim tërheqjen/injektimin e përkohshëm të likuiditeteve nga/në sistemin bankar. 
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Neni 3 
Objekti 

 

1. Objekti i kësaj kontrate është përcaktimi i kushteve, rregullave dhe modaliteteve të 
nevojshme për realizimin e transaksioneve të riblerjes së titujve ndërmjet palëve.  

 
2. Nëpërmjet transaksioneve të lidhura në bazë të kësaj kontrate, njëra palë (Riblerësi) 

bie dakord t’i shesë palës tjetër (Rishitësit) tituj, përkundrejt pagimit të çmimit të blerjes 
nga Rishitësi tek Riblerësi, me një marrëveshje të njëkohshme që Rishitësi t’i shesë 
Riblerësit të njëjtit tituj ose sasi titujsh, në një datë të ardhshme të rënë dakord 
paraprakisht, përkundrejt pagimit të çmimit të riblerjes nga Riblerësi tek Rishitësi. 

  
3. Çdo transaksion i riblerjes së titujve i kryer në mënyrë individuale ose mbi baza të 

qëndrueshme (transaksione të shumëfishta dhe/ose që përsëriten në kohë) ndërmjet 
palëve rregullohet në përputhje me përcaktimet e kësaj  kontrate. 

 

 
Neni 4 

Parimi që udhëheq kontratën 
 

1. Transaksionet e lidhura në bazë të kësaj kontrate janë pjesë e një marrëdhënieje të 
vetme kontraktore ndërmjet palëve dhe në përputhje me këtë parim: 

 
a) çdo detyrim i lidhur me një transaksion të vetëm merret përsipër nga njëra palë dhe 

ekzekutohet, duke marrë në konsideratë detyrimet e marra përsipër për t’u 
ekzekutuar nga pala tjetër për të gjitha transaksionet e kontratës; dhe 

b) mosekzekutimi i një detyrimi nga njëra palë lidhur me një transaksion të vetëm  
konsiderohet si mospërmbushje e detyrimeve të kontratës. 

 
2. Parimi i përcaktuar në pikën 1 të këtij neni është themelor për vlerësimin e rreziqeve 

ligjore dhe operacionale që rrjedhin nga zbatimi i kontratës. 

 

 

Neni 5 

Përkufizime  

 

Në zbatim të kësaj kontrate, termat e mëposhtëm kanë këtë kuptim: 

 
a) “Çmimi i blerjes” nënkupton çmimin që Rishitësi i paguan Riblerësit për titullin që 

Riblerësi do t’i shesë Rishitësit; 
b) “Çmimi i riblerjes” nënkupton shumën e çmimit të blerjes me çmimin diferencial; 
c) “Çmim diferencial” nënkupton për çdo transaksion shumën agregate të përfituar nga 

aplikimi i normës së interesit të rënë dakord për çdo transaksion dhe të shprehur si 
një përqindje vjetore ndaj çmimit të blerjes, për numrin faktik të ditëve gjatë 
periudhës nga (duke e përfshirë) data e blerjes deri (por duke përjashtuar) datën e 
riblerjes), mbi një bazë 360 ose 365 ditësh në përputhje me praktikat e tregut ose 
mbi çdo bazë tjetër të përcaktuar nga Banka dhe të komunikuar palës tjetër; 

d) “Dorëzimi kundrejt pagesës” - është parimi i komunikimit, midis sistemit të shlyerjes 
së titujve dhe sistemit të shlyerjes së cash-it, i cili nënkupton që në një transaksion 
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shitblerje të titujve, transferimi i pronësisë së titujve, ndodh vetëm nëse pagesa cash 
është përfunduar paraprakisht “; 

e) “Kolateral” – titull i vendosur si garanci;  
f) “Akt në lidhje me paaftësinë paguese” nënkupton rastet e mëposhtme, kur njëra nga 

palët ose mëma e saj në rastin e filialit ose degës së bankës së huaj: 
i. ka kryer një transferim të përgjithshëm të të drejtave në përfitim të kreditorëve, 

ose ka hyrë në një marrëveshjeje riorganizimi apo çfarëdolloj marrëveshjeje tjetër 
me kreditorët; 

ii. ka pranuar me shkrim se nuk është në gjendje të paguajë detyrimet e saj me 
afrimin e maturimit të tyre; 

iii. është duke kërkuar, lejuar, ose është e përfshirë me veprime konkludente në 
caktimin/emërimin e ndonjë administratori, kujdestari, likuidatori ose çfarëdolloj 
nëpunësi apo zyrtari tjetër analog apo të ngjashëm të tij apo të pasurive të tij; 

iv.  është ose ka paraqitur apo depozituar ndonjë lutje dhe/ose kërkesë përpara 
ndonjë gjykate ose subjekti që mund të ketë të bëjë me falimentimin, paaftësinë 
paguese, likuidimin, mbylljen e saj, ose është duke kërkuar ndonjë riorganizim, 
marrëveshje, ristrukturim, rirregullim, administrim, likuidim, shpërbërje ose 
lehtësim të ngjashëm në bazë të legjislacionit në fuqi ose të së ardhmes, me 
kusht që një lutje dhe/ose kërkesë e tillë të mos jetë pezulluar ose rrëzuar brenda 
30 (tridhjetë) ditëve nga depozitimi; 

v. është emëruar ndonjë administrator, kujdestar, likuidator ose çfarëdolloj 
nëpunësi apo zyrtari tjetër analog apo i ngjashëm i tij apo i pasurive të tij;  

vi. është thirrur ndonjë mbledhje e kreditorëve të tij për qëllime të ndërmarrjes së 
ndonjë akti apo procedure që mund të ketë të bëjë me falimentimin, paaftësinë 
paguese, likuidimin, mbylljen e saj, ose për qëllime të lidhjes së një 
marrëveshjeje riorganizimi apo çfarëdolloj marrëveshjeje tjetër me kreditorët; 

vii. dështon në përmbushjen e detyrimeve që ngrihen nga pjesëmarrja e saj në 
operacionet me Bankën; 

viii. nëse pjesëmarrja e saj në sistemet e pagesave është pezulluar, edhe nëse 
pezullimi është i përkohshëm; 

ix. nëse kushtet financiare të saj, sipas gjykimit të Bankës mund të çojnë në paaftësi 
paguese të saj; dhe 

x. nëse raporton ose publikon informacion financiar të rremë ose të pasaktë sipas 
gjykimit të Bankës. 

g) “netting”- nënkupton se me verifikimin e rrethanave të përcaktuara në shkronjën “f” 
më sipër, pala tjetër ka të drejtë të tërhiqet nga kontrata dhe të vejë në zbatim të 
detyrueshëm procedurën sipas të cilës:, 
I. bëhet i detyrueshëm pagesa/ shlyerja e të gjitha detyrimeve të kontraktuara në 

bazë të transaksioneve/kontratave individuale pjesë të kësaj kontrate, përfshirë 
dhe ato të pamaturuara.; 

II. të gjitha transaksionet e papërfunduara të kësaj kontrate konsiderohen të 
mbaruara; dhe 

III. vlera e të gjitha detyrimeve ndërmjet palëve të përllogaritura sipas pikave ”I” dhe 
”II” të kësaj shkronje, si detyrimet monetare (të pagesave) ashtu dhe ato për 
transferimin dhe ritransferimin e titujve (përfshi dhe kolateralin) kompensohen 
dhe sigurohet ekzekutimi i detyrueshëm i diferencës së vetme neto të rezultuar 
nga njëra palë tek tjetra. 
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Neni 6 
Legjislacioni që rregullon kontratën dhe interpretimi 

 

1. Çdo transaksion i kontratës si dhe vetë kontrata në tërësi qeverisen nga legjislacioni i 
Republikës së Shqipërisë. 

 
2. Çdo formulim i kontratës që mund të sjellë paqartësi, interpretohet në përputhje me 

qëllimet, frymën dhe përmbajtjen e Ligjit për kontratën e riblerjes së titujve dhe akteve 
rregullative të Bankës. 

 

3. Për të gjitha çështjet që nuk parashikohen shprehimisht në këtë kontratë, zbatohen 
dispozitat e Ligjit për kontratën e riblerjes së titujve dhe akteve rregullative të Bankës. 

 
 

Neni 7 
Titujt 

 
Titujt që janë objekt i transaksioneve të riblerjes përcaktohen në rregulloren “Mbi 
marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”. 

 
 

Neni 8 
Vlerësimi i titujve 

 
1. Vetëm në transaksionet për të cilat Banka është në rolin e Rishitësit, titujt vlerësohen 

sipas rregullores “Mbi garancitë në operacionet kredituese të Bankës së Shqipërisë”. 
 

2. Për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve që lindin ndaj Bankës nga transaksionet e 
kësaj kontrate, kur kjo e fundit është në rolin e Rishitësit, Riblerësi ka detyrimin të 
transferojë tituj të tjerë si kolateral, sipas përcaktimeve të rregullores “Mbi garancitë në 
operacionet kredituese të Bankës së Shqipërisë.”  

 
 

Neni 9 
Mjetet e komunikimit për lidhjen e transaksioneve 

 
Për çdo transaksion që kryhet në bazë të kësaj kontrate, palët mund të përdorin si mjete 
komunikimi SWIFT, REUTERS ose shkresë zyrtare.  

 
 

Neni 10 
Dorëzimet dhe pagesat 

 

1. Në rastin e blerjes, në datën e shlyerjes së rënë dakord për blerjen e titujve për çdo 
transaksion, Riblerësi transferon tek Rishitësi pronësinë e titujve të shitur në atë 
transaksion përkundrejt pagesës së çmimit të blerjes, në përputhje me parimin e 
dorëzimit kundrejt pagesës. 
 

2. Në rastin e riblerjes, në datën e shlyerjes së rënë dakord për riblerjen e titujve, 
Rishitësi transferon tek Riblerësi pronësinë e të njëjtit lloj dhe sasie titujsh të shitur 
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sipas pikës 1 të këtij neni, përkundrejt pagesës të çmimit të riblerjes në përputhje me 
parimin e dorëzimit kundrejt pagesës. 

 
3. Rastet e dorëzimit me vonesë të titujve trajtohen në përputhje me rregulloren “Për 

transaksionet me titujt ndërmjet bankave dhe funksionimin e sistemit të regjistrimit të 
titujve”. 

 
 

Neni 10 
Zëvendësimi i titujve 

 
1. Riblerësi ka të drejtë që me shpenzimet e tij dhe me pëlqimin e Rishitësit, të 

zëvendësojë titujt me tituj të tjerë, me kusht që këta të fundit, në momentin e rënies 
dakord për zëvendësimin, pas vlerësimit sipas nenit 8 të kontratës, të kenë vlerë jo më 
të vogël se vlera e titujve fillestarë në ditën kur është bërë transaksioni. 
 

2. Zëvendësimi kryhet nëpërmjet transferimit të njëkohshëm të pronësisë së titujve të rinj 
në këmbim të transferimit të pronësisë së titujve që do të zëvendësohen dhe nuk 
përbën një kontratë të re ndërmjet palëve. 

 
3. Çdo komunikim ndërmjet palëve për qëllimet e këtij neni kryhet me SWIFT,REUTERS 

ose shkresë zyrtare. 
 

 
Neni 11 

Valuta kontraktore 
 
Çdo transaksion që kryhet në bazë dhe për zbatim të kësaj kontrate, ekzekutohet në 
Lekë (ALL). 
 

 
Neni 12 

Të ardhurat monetare për titujt dhe pagesa e tyre 

 
1. Rishitësi i transferon Riblerësit një shumë të barabartë me shumën e të ardhurave 

monetare që përfitohen nga emetuesi për titujt e blerë ose titujt e vendosur si kolateral 
në transaksionet e kryera në zbatim të kësaj kontrate.  

 
2. Rishitësi paguan të ardhurat në të njëjtën ditë që ato paguhen nga emetuesi i titullit.  

      
 

Neni 13 
Zgjidhja e kontratës 

 

Kjo kontratë zgjidhet në rastet e mëposhtme, në të cilat veprohet përkatësisht si vijon:  
 
a) në rastet kur vërtetohen rrethanat që kanë lidhje me ekzistencën e ndonjë “akti në 

lidhje me paaftësinë paguese”, i cili passjell se  të gjitha detyrimet e lindura në bazë 
të kësaj kontrate, duke përfshirë edhe ato të pamaturuara, kompensohen sipas 
procedurës të përshkruar në shkronjën “g” të nenit 5 dhe më pas kryhet pagimi ose 
ekzekutimi i diferencës/shumës së vetme që rezulton nga kompensimi. Secila palë 
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ka detyrimin që të njoftojë menjëherë palën tjetër sapo vihet në dijeni për rrethanat, 
të cilat në bazë të nenit 5 shkronja “f” përbëjnë “akt në lidhje me paaftësinë 
paguese”. Pala që ka të drejtën për të vënë në zbatim të detyrueshëm “netting” i 
dërgon palës tjetër një kërkesë për ekzekutimin vullnetar brenda 3 (tre) ditëve pune, 
të detyrimeve të përllogaritura sipas kësaj të fundit. 

b) në rastet kur njëra nga palët dështon të kryejë në datën e duhur ndonjë pagesë ose 
dorëzim/transferim të pronësisë së titujve sipas kësaj kontrate dhe një dështim i tillë 
zgjatë 3 (tre) ditë pune pas ditës kur është njoftuar me shkrim për këtë qëllim nga 
pala tjetër; dhe 

c) në rastet kur njëra nga palët dështon të sigurojë ose të kthejë në kohën e duhur 
kolateralin e kërkuar për t’u siguruar ose kthyer prej këtij në bazë të kësaj kontrate 
ose kur mjetet për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve janë të pamjaftueshme në 
bazë të kontratës.  

 
 

Neni 14 
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve  

 

Për të gjitha mosmarrëveshjet, që mund të lindin midis palëve nga zbatimi i kontratës, 
palët mund t’i drejtohen Qendrës së Ndërmjetësimit dhe Arbitrazhit Tregtar ose në rast 
të kundërt organi kompetent për zgjidhjen e tyre është Gjykata e Rrethit Gjyqësor 
Tiranë. 
 
 

Neni 15 

Kohëzgjatja 

 
Kjo kontratë hyn në fuqi me nënshkrimin e saj nga palët dhe i shtrin efektet e saj, duke 
filluar nga data 13.02.2010, për një periudhë të pacaktuar kohe. 

 
 

Neni 16 
Ndryshimet e kontratës 

 
Kontrata mund të ndryshohet vetëm me shkrim, me vullnetin dhe me pëlqimin e palëve.  
 
Kontrata, pasi lexohet nga palët, nënshkruhet me vullnetin e tyre të lirë e të pavarur në 4 
(katër) kopje me vlerë të barabartë ligjore, ku secila nga palët mban 2 (dy) kopje. 
 

 

 

Për Bankën e Shqipërisë:     Për Bankën/Degën e Bankës  

 

  Zoti_____________                                                  Zoti _________ 

 

Drejtor i Departamentit  
të Operacioneve Monetare                                       ________________ 

 
 


