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Fjalë e mbajtur e kryetarit Hivzi Islami në mbledhjen komemorative të ASHAK-ut me rastin e 
vdekjes së akademik Esat Stavilecit, 17. 08. 2015  

 
E nderuara familje Stavileci,  
Të nderuar kolegë dhe miq,  
Zonja dhe zotërinj, 

 
Pas përcjelljes për në banesën e fundit të tre anëtarëve të Akademisë vetëm brenda një viti, 

të shtunën pas dite erdhi lajmi tjetër i hidhur se u nda nga jeta anëtari i rregullt i Akademisë së 
Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, akademik Esat Stavileci. Është kjo një humbje e madhe për 
familjen, Akademinë, shkencën, shoqërinë tonë dhe të gjithë kolegët dhe miqtë e tij. Prandaj, jemi 
mbledhur sot këtu në mjediset e Akademisë për t’i bërë nderimet e fundit profesor Esat Stavilecit, 
që bën pjesë në lagjen e personaliteteve të shquara në fushën e shkencës, të arsimit dhe të kulturës 
shqiptare në Kosovë këtë gjysmëshekullin e fundit. 

Ju ftoj që me një minutë heshtje ta nderojmë bashkëshortin, prindin, gjyshin, vëllain, mikun 
dhe kolegun tonë të dashur profesor Esat Stavilecin. 

Lavdi! 
Akademik Esat Stavileci, me rrugën e tij të bujshme jetësore, intelektuale, shkencore-

hulumtuese dhe publike la gjurmë të pashlyeshme në kujtesën kolektive të shqiptarëve kudo që 
shtrihen. Janë të veçanta interesimet, puna dhe angazhimet e tij në shkencat juridike, duke u gjendur 
në majat e tyre, sidomos në fushat e administratës dhe të administrimit publik, të çështjeve 
kushtetuese-juridike, të metodologjisë së hulumtimit shkencor dhe të terminologjisë së shkencave 
juridike. Si pendë e re në këto fusha arriti të ngrihej dhe afirmohej edhe jashtë kufijve të Kosovës, 
duke u bërë pjesë e qarqeve të njohura shkencore-hulumtuese në rajon dhe më gjerë. Pa prof. 
Stavilecin këto fusha dhe veçanërisht studimet në sferën e administratës publike do të ishin shumë 
të varfra, madje edhe të pafilluara. Nuk pushoi të kontribuojë në fushën e shkencave deri në 
minutën e fundit të jetës, por nuk pati jetë që ta përfundonte një studim të ri në fushën e 
administratës publike (reformimi), që e kishte paraqitur në Akademi për botim për vitin 2016. Nuk 
ka dyshim se vepra e tij shkencore në shkencat juridike, në fushat e zëna në gojë, do të mbetet 
burim reference për brezat e sotme dhe të nesërme.   

Profesor Stavileci u shqua dhe në jetën shoqërore dhe publike, duke ushtruar detyra të 
rëndësishme shoqërore-politike në kohën e funksionimit të autonomisë federale, sikundër dhe në 
mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve dhe afirmimin e vlerave kombëtare e civilizuese të tyre, por 
edhe në organizimin e institucioneve shkencore, pedagogjike, kulturore dhe sportive të Kosovës. 

I veçantë ishte prof. Esati edhe në planin njerëzor. Duke qenë i përshtatshëm për 
bashkëpunim, e respektonte mendimin e tjetrit dhe çdo bisede i jepte ton orientues e qetësues. Në 
çdo moment ishte i gatshëm të ofronte ndihmë për secilin atje ku ishte e mundur, veçanërisht 
ndihmë për kolegët, bashkëpunëtorët dhe studentët. Gati për një gjysmë shekulli pune akademike, 
drejtoi shumë kandidatë në diploma të studimeve themelore, të studimeve të magjistraturës dhe në 
doktorate, me të cilët krijoi dhe raporte miqësie dhe afrie. 

Trashëgimia e përgjithshme që la pas e bëjnë të pavdekshëm shkencëtarin, intelektualin dhe 
humanistin, akademik Esat Stavilecin. 

Me këtë rast Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës i shpreh ngushëllimet më të 
sinqerta familjes së akademikut Esat Stavileci, si dhe të gjithë miqve dhe adhuruesve të tij të shumtë 
anë e mbanë Kosovës dhe botës shqiptare. 

Për jetën dhe veprën e akademik Stavilecit do të flas anëtari i Akademisë dhe sekretari i 
Seksionit të Shkencave Shoqërore, prof. Jusuf Bajraktari. 

 
Prishtinë, 17. 08. 2015 

 


