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Programi:  Juridik 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Obligative 
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Mësimdhënësi i lëndës:  

Detajet kontaktuese:   
  
 

Përshkrimi i lëndës: E Drejta Doganore përfshinë konceptet kryesore rreth 

sistemit doganor, procedurave doganore, politikave 

doganore, instituteve doganore, etj.  

Dogana e Kosovës ka një mision të gjerë, duke filluar nga 

mbrojta e shtetit, ekonomisë dhe qytetarëve.  

Poashtu, në kuadër të kësaj lënde, do të prezantohet 

situata e përgjithshme, mekanizmat institucional, sfidat e 

tanishme, parimet themelore që ndërlidhen me 

udhëheqjen dinamike drejt modernizimit dhe qasjes 

proaktive për të siguruar qëndrueshmërinë e mbledhjes së 

të hyrave, për të lehtësuar tregtinë e ligjshme, për të 

mbrojtur shoqërinë dhe për të mirëmbajtur dhe avancuar 

tutje  kapacitetet për një zhvillim afatgjatë përmes 

mekanizmave ligjor dhe institucional. 
  

Qëllimi i lëndës: Qëllimi i kësaj lëndë është që studentët të marrin 

njohuri nga e drejta doganore të cilën do të mund ta 

shfrytëzojnë gjatë realizimit të procedurave 

doganore. Sistemi doganor, në çdo vend, përmes 

politikës doganore në mënyrë permanente është në 

funksion të zhvillimit ekonomik. Realizimi i 

politikës doganore, si pjesë e politikës fiskale të një 

sistemi ekonomik, në vendet bashkëkohore varet dhe 

mbështetet në funksionimin e instituteve dhe 

instrumenteve doganore. Shumë çështje nga 

fushëveprimi i sistemit doganor janë trajtuar dhe 

rregulluar përpos me ligje autonome edhe me 

marrëveshje ndërkombëtare. Kjo rrethanë është 

prezente edhe në Kodin Doganor dhe të Akcizave të 



Republikës së Kosovës. Objektivat e kësaj lënde 

ndërlidhen me arritjen e njohurive më të thella mbi 

sistemin doganor, mbi politikat doganore si pjesë të 

politikës fiskale të vendit përkatës dhe mbi 

procedurat doganore. 

  

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi, studenti pritet që të 

jetë në gjendje të: 

 

 Njeh legjislacionin vendor dhe ndërkombëtar 

në të drejtën doganore; 

 

 Analizojë praktikat doganore në vend; 

 

 Krahasojë praktikat doganore  në vende tjera; 

 

 Vlerësojë se kur fillojnë procedurat 

doganore; 

 

 Caktojë prioritetet e mallrave në procedurë 

doganore;  

 

 Marrëveshjet ndërkombëtare në lidhje me 

procedurat doganore. 

 
 

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

tё studentit) 

Aktiviteti  Orë Ditë/javë Gjithsej 
Ligjërata 2 15 (Javë) 30 Orë 
Ushtrime teorike/laboratorike 1 1 1 
Punë praktike / / / 
Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 
1 Në Javë 15 

Ushtrime  në teren / / / 
Kollokfiume,seminare 1 Në Semestër 1 
Detyra të  shtëpisë 2 Në Semestër 2 
Koha e studimit vetanak të studentit 

(në bibliotekë ose në shtëpi) 
5 Orë 2 x në javë 10 Orë 

Përgatitja përfundimtare për provim / / / 
Koha e kaluar në vlerësim 

(teste,kuis,provim final) 
8 Orë 2 x në semestër 16 Orë 

Projektet,prezantimet ,etj 
  

3 Një herë në Muaj 3 

Totali  

 
     

4 ECTS 
Metodologjia e mësimdhënies:   Prezantimi i shkurtër i temave nëpërmjet PowerPoint, 

analizimi, diskutim, punë në grupe lidhur me rastet për 

studim, pyetje dhe përgjigje.    
Vlerësimi: Vlerësimi me gojë dhe me shkrim: 

Debate:…………………………………….5% 



Projekte Grupore:……..…………………...5% 

Kollokfiumi (Një kollokfium):..…….…….20% 

Prezantimi i punimeve:….……………….. 10%                                     

Pjesëmarrja:……………………………….10% 

Provimi Final:.……………..……………...50%  

______________________________________ 

Totali:.……………………………………100% 
 

Literatura  

Literatura bazë:   -Bazat e Sistemit  Doganor, Ylber Rraci Prishtinë, 

2010 

-Kodi Doganor dhe i Akcizave ( KDA)  

-LIGJI Nr. 05/L -037 i TVSh-së 

Literatura shtesë:   Orhan Çeku, “E Drejte Doganore”. 

Plani i dizajnuar i mësimit:   

 

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë: -Prezantimi hyrës;  

-Njohja dhe qëllimin e lëndës;  

-Programi i lëndës; 

-Rezultatet e pritura;  

-Literatura; 

-Vlerësimi;  

-Politikat akademike. 

Java e dytë: HYRJE NË SISTEMIN DOGANOR 

 

-Kuptimi i përgjithshëm;  

-Burimet Juridike të sistemit doganor; 

-Burimet juridike të sistenit doganor në Kosovovë. 

Java e tretë: KONCEPTI I KODIT DOGANOR DHE I AKCIZAVE 

 

-Vështrim i përgjithshëm; 

-Institutet dhe instrumentet Doganore. 

Java e katërt: LLOJET E TAKSAVE DOGANORE 

 

-Taksat doganore; 

-Llojet e taksave doganore. 

Java e pestë:   PROCEDURAT DOGANORE  

 

-Zhdoganimi i mallit; 

-Zhdoganimi i mallit në eksport; 

-Zhdoganimi i mallit  në import; 

-Zhdoganimi i mallit  në transit. 
Java e gjashtë: REGJIMI I IMPORTIT TË PËRKOHSHËM  

 



 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studentët janë të obliguar : 

 Studenti duhet të respektojë orarin e ligjëratave dhe të jetë i vëmendshëm në orën 

mësimore. 

 Ti përmbahet të gjitha rregullave edukativo-arsimore. 

 Studenti duhet të jetë i përgaditur për ligjëratë duke qenë të pajisur me librin 

përkatës dhe fletoren për shënime. 

 Në respekt të kolegëve të tyre studentë, ata duhet t’i ndalojnë telefonat personal 

gjatë mësimit.  

 Studenti duhet të jetë pjesëmarrës aktiv në ligjërata, (meqenëse libri i paraparë për 

zhvillimin e lëndës, është  mjet i cili temat kryesisht i trajton në formë të 

ushtrimeve, dhe si i tillë kërkon bashkëpunim të vazhdueshëm, në mes të 

mësimdhënësit, studentëve dhe librit). 

 Studenti është i obliguar të paraqes dhe posedoj  ID kartelën në kolokfiume dhe 

në testin përfundimtar. 

-Nocioni i Importit të përkohshëm. 

Java e shtatë:   PROCEDURA DOGANORE NË QARKULLIM TË 

UDHËTARËVE 

 

-Nocioni i procedurës doganore në qarkullim të udhëtarëve; 

-Nocioni i procedurës doganore sipas mjeteve të 

komunikacionit. 

Java e tetë:   Kollokfiumi  / Vlerësimi intermediar 

Java e nëntë:   PROCEDURA DOGANORE ADMINISTRATIVE 

 

-Nocioni i procedurës doganore administrative; 
-Llojet e procedurave doganore. 

Java e dhjetë: SHKELJET LIGJORE NGA FUSHA DOGANORE 

 

-Nocioni i shkeljeve ligjore nga fusha doganore. 
Java e njëmbëdhjetë  VEPRAT PENALE DOGANORE 

Java e dymbëdhjetë  ADMINISTRATA DOGANORE 

 

-Nocioni i adminstratës doganore. 

Java e trembëdhjetë  TERMINALET DOGANORE 

 

-Llojet e terminaleve doganore. 

Java e katërmbëdhjetë  

 
DOGANA E KOSOVËS 

 

-Detyrat dhe përgjegjësitë. 

Java e pesëmbëdhjetë Përmbledhje. 



 

Shënim: 

 

Pjesëmarrja është parakusht për studentët që dëshirojnë të fitojnë njohuri të duhur të këtij kursi. 

Studentët që ndjekin rregullisht kursin do të jetë në gjendje të marrin pjesë në mënyrë aktive 

në klasë, duke dhënë kontributin e tyre konkret gjatë ligjëratave interaktive dhe gjatë ushtrimit. 

Prandaj, kontributi i tyre për pjesëmarrje dhe të mësuarit dhe detyrat e tyre do të vlerësohen 

gjatë gjithë semestrit, në përqindje në bazë të kritereve të përcaktuara paraprakisht. 

 
 

 


