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TENTATIVA SI FAZË E KRYERJES SË VEPRËS PENALE

Hyrje

E drejta penale, si degë e legjislacionit pozitiv të një shteti dhe si
pjesë e sistemit të shkencave juridike, është një sistem normash
ligjore me të cilat përcaktohet se cilat veprime të njerëzve konsidero-
hen vepra penale dhe çfarë lloje të sanksioneve penale do tu shqip-
tohen kryesve të tyre. Ajo merret me kuptimin e veprës penale dhe
të figurës së saj, me elementët përbërëse të kësaj figure, të cilët janë
faktorët kryesorë që shërbejnë si bazë për të vënë një person përpara
përgjegjësisë penale.1

Me luftën kundër fenomenit penal merren edhe degë të tjera të së
drejtës, si kriminologjia, penologjia, kriminalistika, etj. E veçanta për
të drejtën penale është se ajo përcakton kushtet e përgjithshme dhe
të veçanta sipas të cilave një vepër mund të konsiderohet vepër
penale, sanksionet që parashikohen për autorët e tyre, si dhe
rrethanat e veçanta (lehtësuese dhe rënduese) që duhet të kihen
parasysh nga gjykata, në procesin e caktimit të tyre rast pas rasti.

Duke përcaktuar veprën penale, si veprim shoqërisht të rrezikshëm,
të parashikuar me ligj, kjo degë e së drejtës pozitive të çdo shteti
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është bazë për një luftë efektive kundër kriminalitetit. Kjo degë
synon të vendosë përpara përgjegjësisë penale ata persona që krye-
jnë vepra, të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë dhe si rrjed-
hojë garanton ligjshmërinë në procesin penal.

E drejta penale si shkencë juridike dhe degë e së drejtës pozitive nda-
het në dy pjesë, në pjesën e përgjithshme dhe në pjesën e posaçme.
Kjo ndarje është si rrjedhoje edhe e faktit se të gjitha kodet penale të
shteteve bashkëkohore ndahen në pjesën e përgjithshme dhe të
posaçme. Edhe Kodi Penal i Kosovës2 është i ndarë në këto dy pjesë: 

1. Pjesën e përgjithshme e përbëjnë dispozitat e karakterit të 
përgjithshëm që u referohen veprave penale, përgjegjësisë 
penale dhe sanksioneve penale. 

2. Pjesa e posaçme, e cila ka për objekt studimin e figurave 
konkrete të veprave penale të parashikuara në dispozitat e 
veçanta të pjesës së posaçme, sidomos elementët përbërës të
tyre, si dhe rrethanat lehtësuese dhe rënduese në të cilat kry-
hen veprat penale nga persona konkretë.

Një nga të arriturat në të cilat vihet në dukje kujdesi që tregon e drejta
penale për respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive
themelore të individit të mbrojtura me Kushtetutë, Konventën
Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe me akte të tjera kombëtare dhe
ndërkombëtare, është dhe kontributi që ajo jep lidhur dhe me përcak-
timin e fazave të kryerjes së veprës penale apo fazave paraprake të kry-
erjes së veprës penale. Faza kryesore dhe ndoshta më e rëndësishmja
prej tyre, të cilën do ta trajtojmë më poshtë është "tentativa". 

Për të kryer një vepër penale, personi kalon nëpër një proces para-
prak të veprimtarisë kriminale, duke filluar që nga lindja e mendimit
për të kryer një vepër penale, shfaqja e këtij mendimi në botën e
jashtme, ndërmarrja e veprimeve përgatitore, tentativa për të kryer
veprën, dhe në fund, arritja e rezultatit të dëshiruar kriminal.  

Tentativa është veprimi që ka synuar drejtpërsëdrejti në kryerjen e
veprës, por kjo nuk është kryer për shkaqe që nuk varen nga vullneti
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i personit. Në fakt, kur vepra penale ka mbetur në tentativë do të
thotë se, nuk kanë ardhur pasojat e dëshiruara, për shkaqe të pavaru-
ra nga vullneti i subjektit që ka ndërmarrë veprimet. Por kjo nuk
nënkupton mos përgjegjësinë e subjektit që ka tentuar të kryejë një
vepër penale të caktuar.

Vështrim historik i institutit të tentativës

Në historinë e së drejtës penale, institutin e tentativës e hasim njëko-
hësisht me institutin e veprës penale. Nëse do ti hidhnim një vështrim
historisë të së drejtës penale do të vinim re se fazat e veprimtarisë
paraprake kriminale, apo fazat para kryerjes së veprës penale, janë
dënuar në mënyra të ndryshme në kohë të ndryshme historike.

Në periudhën skllavopronare personi dënohej jo vetëm për veprën
penale të kryera në mënyrë të plotë, por edhe për veprimtarinë para-
prake kriminale. 

E drejta skllavopronare dënonte përgatitjen dhe tentativën. Kjo e
drejtë dënonte dhe mendimin e shprehur në botën e jashtme edhe
pse ai nuk shoqërohej me ndonjë veprim konkret.

E drejta penale feudale, në përgjithësi, dënonte njëlloj sikur vepra
penale të kish përfunduar, si përgatitjen ashtu dhe tentativën. Ajo
dënonte shfaqjen e mendimit në botën e jashtme dhe shkonte edhe
më tutje se e drejta skllavopronare. Sipas kësaj të drejtë, personi
dënohej edhe kur dyshohej se në mendjen e tij kishte lindur një
mendim që ishte në kundërshtim me interesat e klasës në fuqi , sido-
mos me dogmat fetare. Mjaftonte që dikush të dyshohej se nuk paj-
tohej me interpretimin zyrtar të dogmave fetare për të përfunduar i
djegur në turmën  e druve.

Pas revolucionit francez të shek.XIX, ideologë të ndryshëm i shpallën
luftë arbitraritetit të së drejtës penale feudale. 

Ata ngritën parimin "nullum crimen sine lege ", sipas të cilit nuk mund
të konsiderohej vepër penale një vepër e cila nuk parashikohej si e
tillë nga vetë ligji. Si një e arritur shumë e madhe e kësaj periudhe
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është edhe parimi se mendimi i shfaqur në botën e jashtme nuk
mund të konsiderohej vepër penale dhe personi nuk mund të dëno-
hej vetëm për shfaqjen e atij mendimi.

E drejta penale e kësaj periudhe shpalli se, fazat e  përgatitjes së veprës
penale, në pjesën më të madhe të rasteve ishte e padënueshme.

Sipas saj, dënimi duhej të zbatohej, si rregull, vetëm atëherë kur per-
soni kishte tentuar të kryente një vepër e cila, sipas ligjit konsidero-
hej vepër penale.

Në viset shqiptare, nga fillimi  shek. XV, nëpër vendet e pushtuara
nga Perandoria Osmane vepronte Sheriati, i cili ishte i bazuar ne
Kur'anin. Karakteristikë në këtë kohë ishte papërcaktueshmëria e
dënimeve, të cilat mund t'i ketë dhënë Kadiu sipas bindjes së tij, në
mbrojtje të interesave të klasës sunduese që ai përfaqësonte.

Në viset shqiptare ky Ligj zbatohej në qytete dhe në ato zona të cilat
ishin të pushtuara nga Turqit, kurse në zonat malore, të cilat nuk iu
nënshtruan administratës së huaj vazhdonte të vepronte e drejta
zakonore penale e shqiptarëve.

Në historinë e së drejtës zakonore, zakonet janë konceptuar si tërësi e
normave të pashkruara, të përcjella në traditën  nga njëri brez në tjetrin.

Burimet e së drejtës zakonore shqiptare të njohur deri tani janë:
Kanuni i Skënderbeut, Kanuni i Lekë Dukagjinit, Kanuni i Maleve dhe
Kanuni i Labërisë.

Të gjitha këto Kanune, pa përjashtim, parashikonin një varg normash
më karakter penal, por ndër këta vend kryesor ka zënë Kanuni i Lekë
Dukagjinit.

Sipas kanunit, vepra penale mund të kryhej si me veprime aktive ose
me mosveprime. Për disa vepra penale kërkohej ardhja e pasojës, si
p.sh. vdekja e viktimës në vrasje, kurse për të tjera, vepra penale
mund të mbetej në tentativë.3
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Lidhur më fazat e zhvillimit të veprës penale, Kanunet flisnin për për-
gatitjen, por për këtë fazë nuk parashikohej përgjegjësi penale. Si
fazë e parë e kryerjes së veprës penale pranohej tentativa dhe pastaj
vepra e kryer (e përfunduar). 

Tentativa dallohej në disa lloje:
- kur një person qëllonte me pushkë një tjetër dhe plumbi i 

shkonte pranë, ai detyrohej të shpërblente gjysmën e gjakut,
- kur një person qëllonte kundërshtarin, por pushka nuk i 

shkrepte, sepse fisheku nuk ishte i përshtatshëm, fajtori 
përgjigjej njëlloj si për krim të kryer,

- kush qëllonte mbi një kufomë përgjigjej për dy gjaqe: për ten-
tativë vrasje dhe për fyerje të të vdekurit4. 

Në kohën e re (sotme) ka pasur një ngritje edhe më të madhe të
parimit "nullum crimen nulla poena sine lege" dhe një zhvillim edhe
me tutje të fazave të kryerjes së veprës penale si dhe ndëshkuesh-
mërisë së këtyre fazave.

Sipas teorisë të së drejtës penale, prej momentit kur tek individi lind
mendimi për të kryer veprën penale dhe deri në momentin e kryer-
jes së veprës penale, respektivisht deri ne momentin e shkaktimit të
pasojës (në rastin e veprave penale materiale) së dënueshme, mund
të ekzistojnë disa faza, dallimi dhe përkufizimi i të cilave ka rëndësi të
madhe. Në literaturë zakonisht njihen katër faza të cilat, në të
shumtën e rasteve shprehen gjatë kryerjes së veprës penale. 

Këto faza janë5:
1. Vendimi për të kryer veprën penale,
2. Veprimet përgatitore të cilat ndërmerren me qëllim të kryer-

jes së veprës penale;
3. Fillimi i kryerjes së veprës penale që mund të mbetet edhe në

tentativë;
4. Kryerja e veprës penale (delictum consummatum).

Edhe pse, sikundër u përmend, veprimtaria kriminale kalon nëpërm-
jet disa momente të tjera, të brendshme, që kanë të bëjnë me vull-
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netin e autorit të veprës penale (lindja dhe shfaqja e mendimit) për
të drejtën penale, në përgjithësi interes paraqesin fazat, duke filluar
nga marrja e vendimit për të kryer veprën penale. Rëndësi praktike
dhe interes, për sa i përket marrjes në përgjegjësi penale paraqesin
në disa raste : faza përgatitore dhe për të gjitha veprat penale që kry-
hen me dashje, tentativa.

Kuptimi i tentativës

Tentativa si përkufizim është dhënë në nenin 20 të KPK-së. Sipas tij
"Kushdo që me dashje ndërmerr veprime të drejtpërdrejta për kryerjen e
veprës penale dhe vepra nuk është kryer ose elementet e veprës së qël-
limshme penale nuk janë realizuar, ai konsiderohet se ka tentuar të krye-
jë vepër penale".

Në teorinë e së drejtës penale sa i përket shkaqeve që e arsyetojnë
ndëshkimin e tentativës ekzistojnë apo janë parashtruar tri teori :

1.   teoria objektive, 
2.   teoria subjektive dhe 
3.   teoria objektivo-subjektive.

Sipas teorisë objektive, tentativa paraqet rrezikim të të mirës juridike
që është e mbrojtur me të drejtën penale. Pra rrezikimi i të mirës
materiale është esenca e tentativës, rrezikim ky i cili e arsyeton
ndëshkimin. Intensiteti i rrezikshmërisë së tentativës varet nga lloji i
veprës penale të tentuar.

Sipas teorisë subjektive, tentativa mbështetet në vullnetin e person-
it që të kryejë vepër penale, vullnet ky i cili është manifestuar në
botën e jashtme. Sipas kësaj teorie personi duhet që të dënohet për
tentativën e veprës penale ngase e ka manifestuar vullnetin e tij
kriminal. 

Teoria objektivo-subjektive është bashkim e këtyre dy teorive. Sipas
saj kryesi i tentativës dënohet për shkak se e ka rrezikuar të mirën
materiale dhe për shkak se me atë rast e ka manifestuar vullnetin e tij
kriminal për të kryer veprën penale.
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Në aspektin juridiko penal, për tu konsideruar se është kryer tentati-
va e veprës penale, duhet që të përmbushen tri kushte6:

a) që të ndërmerret veprimi i kryerjes së veprës penale ,
b) që veprimi të ndërmerret me dashje dhe 
c) vepra të mos përfundohet , përkatësisht të mos shkaktohet

pasoja.

Nëse këto tri kushte përmbushen mund të themi se është kryer ten-
tativa e veprës penale. Mirëpo, meqë në tentative njëri nga kushtet
është të mos shkaktohet pasoja e veprës penale, në teorinë e së
drejtës lindin dilema se cilat janë shkaqet që e arsyetojnë ndëshkimin
e tentativës.

a. Kushti i parë për ekzistencën e tentativës ishte ndërmarrja e 
veprimeve të drejtpërdrejta për kryerjen e veprës penale.

Nuk mund të kemi tentativë të kryerjes së veprës penale , kur akoma
nuk janë krijuar kushtet që autori i krimit të mund të vepron  drejt-
përsëdrejti mbi objektin. Para kësaj kohe akoma jemi në një fazë tjetër,
në veprimet përgatitore për kryerjen e veprës penale të subjektit. Por
në momentin që ai vepron drejtpërdrejt mbi ndonjë të mirë
shoqërore e cila është e mbrojtur nga ligji penal dhe nuk arrin të real-
izojë qëllimin e tij d.m.th. përfundimin e veprës për shkaqe të cilat nuk
varen  nga vullneti i tij, në atë rast kemi të bëjmë me tentativë.

b. Kushti i dytë në aspektin e së drejtës penale është që tentati-
va konsiderohet se është kryer vetëm kur veprimet e drejtpër
drejta për kryerjen e veprës penale të jenë kryer me dashje.

Pra kërkohet që personi të jetë i vendosur për të kryer veprën, si dhe
i vetëdijshëm për të gjitha tiparet e veprës penale konkrete si dhe ta
dëshiron atë. 

Ekzistenca e dashjes tek tentativa presupozon që, personi parashikon
pasojat e veprës penale dhe dëshiron ardhjen e tyre duke u përp-
jekur kështu për të kryer veprën penale konkrete, të ndërmarrë
veprime të drejtpërdrejta për të realizuar atë çfarë ai kishte
parashikuar. 
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Nga kjo nuk mund të konsiderohet se ekziston tentativa nëse personi
nuk ka vendosur të kryejë veprën e caktuar, edhe pse i ka ndërmarrë
disa veprime, p.sh. kur personi nxjerr nga këllëfi thikën dhe i drejto-
het tjetrit, por akoma nuk ka vendosur të godasë mbi të.  

Sikurse që u theksua më lart, në tentativë veprimi mund të drejtohet
drejtpërsëdrejti në realizimin e veprës vetëm atëherë kur subjekti ka
parashikuar ardhjen e pasojës dhe kur ai e ka dëshiruar ardhjen e
kësaj pasoje. Për këto arsye, me të drejtë është pranuar në teorinë e
së drejtës sonë penale se tentativa, si fazë paraprake e kryerjes së
veprës penale, kryhet gjithmonë me dashje direkte.

Lind pyetja se a mund të kemi tentativë të kryer me dashje eventuale
(indirekte)?

Në lidhje me të ka pasur mendime të ndryshme.

Disa autorë pranojnë mundësinë e kryerjes së tentativës me dashje
eventuale, por thonë se në praktikë është e vështirë të vërtetohet se
personi ka tentuar me dashje eventuale të arrijë një rezultat të caktu-
ar, shoqërisht të rrezikshëm. Sipas mendimit të tyre tentativa mund të
kryhet si me dashje direkte ashtu dhe më dashje indirekte. Ja një
shembull, do të kemi vepër penale të tentim vrasjes, me dashje indi-
rekte në ato raste, kur subjekti qëllon me armë zjarri kundër personit
që ai dëshiron ta vrasë, kur ky ndodhet shumë afër me një shok të tij.
Në këtë rast kur subjekti qëllon kundër personit që e dëshiron vrasjen
e tij, ai vepron me dashje direkte, por në të njëjtën kohë ai mund të
parashikon se plumbi mund të prekë dhe personin tjetër, i cili ndod-
het pranë tij. Megjithëse vrasjen e këtij personi,  nuk e dëshiron, këta
autorë shprehen se subjekti duke qëlluar kundër një personi, lejon më
ndërgjegje edhe vrasjen e personit tjetër. Për këto arsye, vazhdojnë
këta autorë, në qoftë se personi tjetër nuk vritet, në të tilla raste ndod-
hemi përpara tentativës së vrasjes me dashje eventuale.

Autorë të tjerë, mendimet e të cilëve përputhen më qëndrimet e të
drejtës sonë penale,  shprehen se tentativa nuk mund të kryhet me
dashje eventuale. Është praktikisht e pamundur të vërtetohet se per-
soni i cili ka vrarë ose ka tentuar të vrasë një person, vrasjen e të cilit
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e dëshironte, që ndodhet pranë një personi tjetër, ka tentuar me
dashje eventuale  të vrasë edhe këtë person. Në tentativë, veprimi
duhet të drejtohet drejtpërsëdrejti në realizimin e veprës penale
vetëm atëherë kur personi ka parashikuar se me anën e atij veprimi
do të arrihet një rezultat i caktuar shoqërisht i rrezikshëm, rezultat të
cilin personi e ka dëshiruar. 

Sa i përket asaj se a kemi tentativë të veprës penale pakujdesia, në të
drejtën penale dhe në mendimet e shume autorëve mbizotëron
mendimi  që nuk mund të ketë vepër penale të mbetur në tentativë
kur personi vepron nga pakujdesia në të dy format e saj. 

c. Kushti i tretë i cili duhet për t'u konsideruar se ekziston tenta-
tiva, është që të mos shkaktohet pasoja e veprës penale të 
cilën personi ka dashur ta shkaktoj me veprimin e ndërmarrë.
Përndryshe nëse është shkaktuar pasoja e veprës penale 
atëherë nuk mund të bëhet fjalë për fillimin e veprës penale, 
përkatësisht tentativën, por për veprën penale të përfunduar
- të kryer.

Në praktikë ka raste kur vepra penale e dëshiruar nuk përfundohet,
por veprimet e personit i cili i ka ndërmarrë kanë shkaktuar pasojat e
cila i ka përmbush të gjitha elementet e një vepre tjetër penale.
Atëherë, në këtë rast për tu konsideruar se cila vepër penale është
kryer si bazë merret elementi subjektiv, dashja e atij personi, se cilën
vepër ka dashtë që ta kryej, p.sh. personi A shkrep me armë në drej-
tim të  personit B, me qëllim që ta privoj nga jeta dhe e godet në
këmbë, ku i shkakton lëndim të rëndë trupor. Në këtë rast edhe pse
janë përmbushur të gjitha elementet e veprës penale lëndimi i rëndë
trupor të shkaktuar me armë zjarri, këtu kemi të bëjmë me veprën
penale vrasje në tentativë, sepse qëllimi apo dashja e personit A ka
qenë që personin B ta privoj nga jeta.    

Veprat penale te të cilat nuk është e mundur tentativa

Në teorinë e së drejtës penale dhe në praktikën gjyqësore konsiderohet
se tek disa vepra penale nuk është e mundur tentativa.7 Kryesisht njihen
dy grupe të veprave penale tek të nuk është e mundur tentativa. 
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Grupin e parë e përbëjë ato vepra penale tek të cilat konsiderohen se
janë kryer nëse janë ndërmarrë veprimet përgatitore. Vepra të tilla
janë krimet e luftës, kundër njerëzimit, gjenocidi etj., ndërsa  grupin
e dytë e përbëjnë ato vepra të cilat në teori njihen edhe si vepra
penale formale, tek të cilat për shkak të natyrës së këtyre veprave nuk
është e mundur tentativa, p.sh. nuk është e mundur tentativa  veprës
penale të shpifjes, pjesëmarrjes në rrahje, fyerjes, disa veprave në
komunikacion e të cilat shkaktohen nga pakujdesia, etj.
Një dilemë që është në teorinë e së drejtës penale dhe në praktikën
gjyqësore e që kemi mjaft mendime të ndara është  dënueshmeria e
tentativës tek veprat penale të cilat kryhen me mosveprim.

Sipas disa autorëve  për shkak të natyrës specifike të këtyre veprave
nuk është e mundur tentativa te veprat penale të cilat kryhen vetëm
me mosveprim e që njihen vepra penale të drejta me mosveprim,
p.h. mosdhënia e ndihmës mjekësore.

Ndëshkimi i tentativës sipas Kodit Penal të Kosovës

Në nenin 20 parag.2 të KPK-së, përkufizohet dënueshmëria e tenta-
tivës. Sipas këtij paragrafi, tentativa për kryerjen e një vepre penale të
dënueshme me së paku tre vjet burgim, dënohet, kurse lidhur me
veprat tjera penale tentativa dënohet vetëm nëse ligji e parasheh
shprehimisht këtë.  

Nga kjo dispozitë e KPK-së rezulton se në të drejtën tonë penale nuk
ndëshkohet tentativa tek të gjitha veprat penale. Për tentativë per-
soni do të dënohet vetëm kur është fjala për veprat penale më të
rënda. Pra sipas kësaj pesha e veprës penale apo intensiteti i rreziksh-
mërisë është përcaktuar me llojin dhe masën e dënimit të paraparë,
e që do të thotë se për ndëshkimin e një personi që tenton të kryejë
veprën penale kërkohet një shkallë më e lartë e rrezikshmërisë .

Edhe pse kodi ynë penal parimisht e dënon vetëm tentativën e atyre
veprave të dënueshme me së paku  tre vjet burgim, në fjalinë e fun-
dit të paragrafit 2 të nenit 20, ku thotë lidhur me veprat tjera penale
tentativa dënohet vetëm nëse ligji e parasheh shprehimisht këtë,
parasheh mundësinë e dënimit të tentativës edhe për vepra penale
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për të cilat është paraparë dënim më i lehtë se tre vjet (p.sh. vepra
penale e vjedhjes, neni 252 i KPK).  

Sa i përket shprehjes "më së paku", KPK nuk jep qartësinë e duhur të
kësaj shprehje. Në disa vende ka kuptimin e minimumit të dënimit
(tek vepra penale  e vrasjes, neni 146 i KPK) , kurse në disa raste tjera
nuk e ka kuptimin e minimumit të dënimit por të dënimit që mundet
të i shqiptohet . 

Në kohën e hyrjes në fuqi të këtij kodi ka pasur dilema në mes të
hartuesve të kodit dhe praktikës gjyqësore në Kosovë për sa i  përket
kësaj shprehje.

Hartuesit e ligjit mbronin mendimin se kjo shprehje ka kuptimin e
minimumit të dënimit.8

Praktika gjyqësore ka mbrojtur mendimin e dytë Është qëndrim i
Gjykatës Supreme të Kosovës që tentativa dënohet për veprat penale
që mundet t'u shqiptohet dënimi me më shumë se tre vjet burgim. 

Ky qëndrim është marrë duke u nisur nga fakti se KPK i cili ka hyrë në
fuqi në vitin 2004, ka ulur shkallën e rrezikshmërisë se veprave
penale për të cilat tentativa dënohet, në krahasim me Ligjin penal të
Kosovës të vitit 1977.

Nëse do të zbatohej mendimi i parë atëherë Praktika Gjyqësore e
Kosovës do të kishte probleme mjaft të mëdha. Do të kishte mjaft
vepra penale e që për nga natyra janë të rënda, për të cilat tentativa
e kryerjes se saj nuk do të dënohej, (p.sh. vepra penale e dhunimit
neni 193, parag.1 i KPK-së.)   

Kodi Penal i Kosovës, në neni 20 paragrafi 3, ka paraparë që personi i cili
tenton të kryejë vepër penale, pra kur vepra mbetet në tentativë, dëno-
het më butë sesa personi i cili e ka përfunduar - kryer veprën penale.

Kjo zbutje bë het në pajtim me nenin 65 paragrafi 2 të KPK-së, e që
thotë se dënimi i shqiptuar për tentativë nuk duhet të jetë më i lartë
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se tri të katërtat e maksimumit të dënimit të paraparë për atë vepër
penale.  

Dallimi në mes tentativës dhe veprimeve përgatitore, si faza të

kryerjes së veprës penale

Dallimi në mes tentativës së veprës penale dhe veprimeve përgati-
tore, është se me rastin e tentativës fillohet kryerja e veprës penale të
dëshiruar, kurse me veprime përgatitore vetëm krijohen kushtet
paraprake për ta kryer një vepër penale. 

Por këto dy faza të kryerjes së veprës penale kanë edhe ngjashmëritë
në mes vete:

- të dyja janë faza që i përkasin veprimeve apo fazave para
prake të veprës penale,

- në të dy këto faza mungon pasoja, cenimi fizik i ndonjë të 
mire të mbrojtur nga ligji penal.

Sikurse u tha, për dallim nga veprimet përgatitore, tentativa është një
fazë më e avancuar. Një person gjatë kësaj faze të veprimtarisë para-
prake penale kalon nga krijimi i kushteve dhe i mjeteve për të kryer
në të ardhmen një vepër penale, shoqërisht të rrezikshme, në realiz-
imin të asaj vepre. Ai ndërmerr veprimet për të kryejë veprën e plotë,
të cilën ka dëshiruar, t'a çojë atë deri në fund.

Pra, që një vepër penale të mbet në tentativë, nuk mjafton vetëm
përgatitja e kushteve dhe mjeteve por edhe të ketë filluar veprimi i
drejtpërdrejtë për kryerjen e asaj vepre. Tek tentativa, qëllimi i kryesit
është kryerja e veprës penale, për këtë arsye ai ndërmerr veprime të
drejtpërdrejta për të realizuar qëllimin e tij.

Ka mendime nga autorë të ndryshëm se i njëjti veprim i një personi,
ose të njëjtat veprime në disa raste mund të jenë veprime përgatitore
e në disa raste tentativë, p.sh. "thyerja e derës në banesës duhet të
cilësohet si veprim përgatitor,në qoftë se vërtetohet, që personi A ka
dashtë ta privon nga jeta personin B, i cili  banonte në atë banesë,
kurse duhet cilësuar si tentativë në qoftë se thyerja e derës është
bërë me qëllim për të kryer veprën penale të vjedhjes."
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Nga kjo mund të konkludojmë se për të përcaktuar nëse kemi
veprime përgatitore apo tentativë të veprës penale, duhet të vlerëso-
hen me kujdes të madh jo vetëm karakteristikat e jashtme të
veprimeve ose të mosveprimeve të kryera nga personi, por dhe se
çfarë ka dashur të arrijë me ato veprime ai person, pra, duhet që të
shikohet edhe ana subjektive e figurës së veprës penale.

Llojet e tentativës

Meqenëse tentativa konsiderohet e kryer si në rastin kur veprimi i
kryerjes ka përfunduar, ashtu dhe në rastin kur ky veprim vetëm ka
filluar ( por gjithmonë me kusht që pasoja e veprës penale të mos
jetë shkaktuar), në të drejtën penale njihen disa ndarje në lloje të ten-
tativës: tentativa e plotë dhe tentativa e metë; tentativa e papërshtat-
shme dhe tentativa e cilësuar.

Tentativë e plotë konsiderohet në rastet kur një person ka ndërmarr
veprimin e kryerjes së një vepre penale dhe e ka përfunduar atë
veprim, mirëpo pasoja nuk është shkaktuar, p.sh. personi A qëllon me
armë me qëllim që ta privoj nga jeta personin B, por nuk e godet. 

Tentativë e metë është atëherë kur një person e fillon veprimin e kry-
erjes së një vepre penale por nuk e përfundon veprimin, p.sh. personi
A me armën e tij merr në shenjë me qëllim që ta privoj nga jeta per-
sonin B, por arma nuk shkrep.

KPK nuk e njeh një ndarje të tillë në mes tentativës së plotë dhe asaj
të metë. Në nenin 20  të KPK-së, është e dhënë saktësisht definicioni
i tentativës. Mirëpo, teoria e së drejtës penale e njeh ndarjen e tenta-
tivës në tentativë të plotë dhe të metë. 

Dallimi midis tentativës së plotë dhe asaj të metë rëndësinë më të
madhe e ka lidhur dhe me çështjen e heqjes dorë vullnetare nga kry-
erja e veprës penale 

KPK e njeh tentativën e papërshtatshme. Në nenin 21 të këtij kodi
thuhet "gjykata mund ta lirojë personin i cili tenton të kryejë vepër
penale me mjete të papërshtatshme ose ndaj objektit të papërshtat-
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shëm." Mirëpo ky kod nuk njeh dallimin në mes tentativës së papër-
shtatshme absolute dhe asaj relative, e cila ndarje në teorinë e së
drejtës penale ekziston.    

Tentativa e cilësuar ekziston atëherë kur me veprimin e ndërmarrë e
që është tentuar të kryhet një vepër penale, është kryer në fakt një
vepër tjetër penale, d.m.th. ai veprim i ka të gjitha elementet e një
vepre tjetër penale, e që parashihet me Kodin Penal. Pra dashja e një
personi ka qenë që të kryejë një vepër penale e cila ka mbetur në ten-
tativë, por në veprimet e tij kemi të gjitha elementet e një vepre tjetër
penale, p.sh. personi A e qëllon me armë personin B me qëllim që ta
privoj nga jeta, mirëpo e godet në pjesët e poshtme të këmbëve ku i
shkakton lëndim të rëndë trupor. Në këtë edhe pse ekzistojnë të
gjitha elementet e veprës penale të lëndimit të rëndë trupor, dashja
e personit A ka qenë që ta privoj nga jeta personin B dhe kjo vepër
cilësohet si vrasje në tentativë.

Përfundime

Kuptimi i tentativës si fazë e kryerjes së veprës penale, paraqet një
interes të madh, në aspektin teorik dhe sidomos në atë praktik.  

E drejta penale i njeh si faza të kryerjes së veprës penale : lindjen e
mendimit, shfaqjen e tij, veprimet përgatitore dhe tentativën.9

Lindja e mendimit, edhe me Kodin Penal të Kosovës nuk është e
dënueshme, por kjo nuk do të thotë se ajo nuk ekziston si fazë.

Shfaqja e mendimit, përgjithësisht nuk është e dënueshme, me për-
jashtim të rastit kur personi që në momentin e shfaqjes së mendimit
ka konsumuar veprën penale .

Në lidhje me veprimet përgatitore, në kodet penale, në pjesën e
përgjithshme të tyre, parashihet kuptimi i veprimeve përgatitore si
dhe përgjegjësia penale për personin i cili përgatitet për të kryer një
vepër. 
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Pikëpamja dominuese në kodet penale, është se veprimet përgati-
tore për disa lloje të veprave penale janë të dënueshme. 

Edhe KPK i dënon veprimet përgatitore për disa lloje të veprave
penale. Zakonisht këto janë vepra të rënda penale si dhe me karakter
ndërkombëtar.

Tentativa si fazë e kryerjes së veprës penale, objekt i punimit të
paraqitur më lart, ekziston kur ndërmerren  veprime të drejtpërdrej-
ta për kryerjen e veprës penale, vetëm tek veprat penale ku forma e
fajit është dashja si dhe vepra të mos përfundohet, përkatësisht të
mos shkaktohet pasoja.

Nuk kemi të bëjmë me tentativë të veprës penale, tek veprat penale
të cilat kryhen me mosveprim.
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