
Esat Stavileci 352 

PËRMBAJTJA 
 
 
NË HYRJE TË LIBRIT .....................................................................5 

1. Vrojtimet e para............................................................................7 
2. Konceptet bazë të të menduarit dhe të shkruarit ........................13 
3. Synimet dhe struktura e librit .....................................................16 
4. E drejta dhe shteti – objekte kryesore të shkencës juridike........18 
5. Interesimi për metodologjinë .....................................................20 
6. Tri shpjegime të përgjithshme nocionale ...................................22 
7. “Dy libra” në një libër ................................................................24 
8. (Mos)pretendimet e librit ...........................................................26 
 

 
Kapitulli i parë 
NJOHURI HYRËSE NGA FUSHA E SË DREJTËS  
ME NJOHUR PARAPRAKE PËR TË MENDUARIT  
DHE TË SHKRUARIT ....................................................................29 

A. Njohuri nga sistemi juridik........................................................31 
B. Njohuri të përgjithshme nga filozofia........................................36 
C. Njohuri nga psikologjia .............................................................51 
Ç. Njohuri nga terminologjia .........................................................56 
D. Njohuri nga retorika (oratoria; gojëtaria) ..................................65 

 
Kapitulli i dytë 
MBI TË MENDUARIT DHE TË SHKRUARIT  
PËRGJITHËSISHT..........................................................................73 

1. Përkufizimet ...............................................................................75 
2. Përvetësimi i termave në fillim të shqyrtimeve..........................79 
3. Mendimi .....................................................................................82 
4. Veprimtaritë e mendjes ..............................................................84 
5. Si të mendosh .............................................................................91 
6. Mendimi logjik...........................................................................95 
7. Të menduarit  krijues dhe kritik .................................................97 
8. Të menduarit kritik, arsyetimi dhe argumentimi......................100 
9. Kauzaliteti dhe sqarimi (shpjegimi) kauzal dhe  

intencionaliteti dhe sqarimi teleologjik...............................106 
10. Lidhja e autorit të veprës me lexuesin....................................108 
11. Vepra shkencore,  kompjuterizimi dhe profesioni shkencor..114 
12.  Mënyrat e arritjes së stilit dhe të gjuhës së mirë ...................117 
13. Të shprehurit e mendimit .......................................................119 



Të menduarit dhe të shkruarit juridik 353 

A. Të folurit .............................................................................119 
B. Të shkruarit ..........................................................................120 

14. Mendore apo e shkruar, e shkruar apo mendore?...................122 
15. Fjalët e huaja që kanë sinonime të përshtatshme në shqip.....126 
16. Fjalët që shkruhen gabimisht..................................................133 
17. Gjuha – hyrje në studimin e ligjërimit ...................................134 
18. Metoda e shpjegimit dhe metoda e kuptimit ..........................136 
19. Paraqitja në publik dhe një fjalë model e autorit të librit ...........138 
20. Përmbledhje termash ..............................................................144 

 
Kapitulli i tretë 
MBI TË MENDUARIT DHE TË SHKRUARIT JURIDIK .......165 

1. Krijimi i së drejtës ....................................................................167 
2. Çfarë kam hulumtuar në librat, tekstet universitare dhe në 

botimet e tjera juridike........................................................179 
3. Përshtypjet për cilësinë e veprave ............................................186 
4. Shembuj nga librat dhe tekstet universitare .............................188 
5. Shembuj nga legjislacioni ........................................................196 
6. Copëza komentimi të Ligjit të Procedurës Administrative të 

Kosovës nga autori i këtij libri............................................199 
7. Vrojtimet hyrëse në një libër për shtetin ..................................222 
8. Të menduarit dhe të shkruarit për çështjen administrative  

dhe për aktin administrativ .................................................224 
 
Kapitulli i katërt 
NJOHURI TË PËRGJITHSHME NGA FUSHA E 
METODOLOGJISË SË HULUMTIMIT SHKENCOR.............235 

1. Metodat e punës shkencore ......................................................237 
2. Ç’është punimi shkencor? ........................................................240 
3. Koncepti dhe llojet e punimit shkencor....................................243 
4. Cilësitë themelore të punës dhe të metodës shkencore-

hulumtuese ..........................................................................246 
5. Veçoritë e veprës së mirë shkencore ........................................248 
6. Karakteri shkencor i veprës......................................................250 
7. Etapat e procesit të kërkimit shkencor .....................................252 
8. Zgjedhja e temës për studim.....................................................254 
9. Mbledhja e lëndës.....................................................................257 
10. Teknikat për nxjerrjen e informacioneve ...............................260 
11. Plani i punës shkencore ..........................................................261 
12. Kompozicioni i veprës dhe të shkruarit e tekstit ....................263 
13. Procesi i studimit gjatë kërkimit shkencor .............................265 



Esat Stavileci 354 

14. Hartimi i punimit shkencor ....................................................267 
15. Përbërësit e punimit shkencor ................................................269 
16. Procesi i krijimit të veprës......................................................271 
17. Struktura formale e një punimi shkencor ...............................273 
18. Struktura përmbajtësore e një punimi shkencor.....................275 
19. Citimet....................................................................................278 
20. Hartimi i bibliografisë ............................................................280 
21. Fazat e zhvillimit të shprehive në procesin e  

hulumtimit shkencor ...........................................................281 
22. Disa refleksione mbi procesin krijues dhe  krijuesin .............283 
23. Përvoja franceze .....................................................................285 
 

Kapitulli i pestë 
HULUMTIMI SHKENCOR NË FUSHËN E SË DREJTËS .....297 

1. Si fitohen njohuritë për ligjin dhe sistemin ligjor ....................299 
2. Si flitet e shkruhet për kushtetutën...........................................303 
3. Të menduarit dhe të shkruarit për shtetin e së drejtës ..............307 
4. Të menduarit dhe të shkruarit për parimin e ndarjes  

së pushteteve .......................................................................308 
5. Kur flitet a shkruhet  për sovranitetin.......................................310 
6. Si  të flitet dhe të shkruhet për të drejtat e njeriut ....................312 
7. Të menduarit dhe të shkruarit në degë të ndryshme  

të së drejtës..........................................................................315 
8. Të menduarit dhe të shkruarit nga e drejta penale ...................317 
9. Të menduarit dhe të shkruarit nga e drejta civile .....................319 
10. Të menduarit dhe të shkruarit për veprimtarinë  

e administratës publike .......................................................322 
11. Një model  i të menduarit dhe të shkruarit për të drejtën  

dhe për shtetin.....................................................................323 
12. Një model për zgjidhjen e problemit dhe inteligjencia e 

kreativiteti ...........................................................................337 
13. Shqyrtime përfundimtare........................................................340 

 
FJALORTH I  METODOLOGJISË DHE  
MENDIMIT E SHKRIMIT JURIDIK .........................................343 
 
SHËNIME PËR AUTORIN ...........................................................349 


