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I nderuari kryetar i ASHAK-ut, Z. Hivzi Islami,
E nderuara familje e Akademik Esat Stavileci,
Të nderuar anëtarë të Akademisë, miq, kolegë, shokë e bashkëpunëtorë të profesor
Stavilecit,
Jemi tubuar sot, në këtë komemoracion, për të nderuar figurën dhe veprën e profesorit,
intelektualit, studiuesit dhe shkencëtarit të shquar të Kosovës, Akademik Esat Stavileci.
Lajmi i 15 gushtit për ndarjen nga jeta e profesor Stavilecit jehoi dhimbshëm në Kosovë,
Shqipëri, dhe gjithandej viseve shqiptare. Në këto momente dhembje e pikëllimi të thellë të
familjes Stavileci që e humbi njeriun e tyre të dashur, kolegët dhe personeli i Akademisë humbën
mikun e çmuar, Universiteti dhe studentët e shumë gjeneratave që kishin fatin të dëgjojnë
ligjërimet e këtij pedagogu të shquar, sot ndjejnë peshën e rëndë të kësaj humbje të
pakompensueshme. Prandaj fjalët dhe shprehjet për të gjetur ngushëllimin na mungojnë.
Akademik Esat Stavileci lindi në Gjakovë me 11 korrik 1942. Aty e kreu shkollimin fillor
dhe të mesëm. Studimet e rregullta i vijoi në Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës, ku u
diplomua më 1965 dhe si njëri ndër studentët më të dalluar të gjeneratës, u zgjodh asistent për
lëndët juridike-administrative, ndër- kohë që vijoi studimet pasuniversitare në Fakultetin Juridik
të Universitetit të Zagrebit dhe në Fakultetin Ndërkombëtar për Studime të Larta të së Drejtës
Krahasimore në Strasburg të Francës. Aty u laureua magjistër i shkencave juridike –
administrative, specialist për të drejtën krahasimore. Për dy vjet bëri Specializime të veçanta në
Francë, Itali, Holandë dhe Venezuelë. Doktor i shkencave juridike u promovua në Fakultetin
Juridik të Universitetit të Sarajevës me 1974. Prej vitit 1965 punoi në Fakultetin Juridik të
Prishtinës. Ndërsa nga viti 1979 e deri në vitin 2007 kur u pensionua profesor ordinar pranë atij
fakulteti. Më vonë punoi në Programin Studimor për Master dhe atë të Studimeve Doktorale.
Profesor Stavileci ushtroj funksione të rëndësishme shoqërore dhe publike brenda dhe
jashtë fakultetit. Ishte zëvendësdekan, shef i Katedrës së Shkencave Juridike – Administrative,
drejtor i studimeve pasuniversitare në Fakultetin Juridik, drejtor i Entit për Kërkime Juridike,
Kryeredaktor i revistës Shkencore “Përparimi” dhe “E drejta-Pravo”, kryetar i Shoqatës
Krahinore për Teori dhe Praktikë Administrative, kryetar i Shoqatës së Pavarur të Juristëve të
Kosovës dhe themelues i revistës “Vjetari”. Përveç që mbajti leksione në Fakultetit Juridik të
Prishtinës, u angazhua si profesor edhe në Degën e Historisë të Fakultetit Filozofik të Prishtinës
dhe në Fakultetit Juridik të Universitetit Shtetëror të Tetovës, në Universitetin e Europës
Juglindore në Tetovë, në Universitetin e Tiranës, në Universitetin e Sofjes, të Jenës dhe në

Universitetin Amerikan në Blagoevgrad të Bullgarisë. U specializua në disa qendra universitare
të botës, mori pjesë në shumë konferenca shkencore brenda dhe jashtë Kosovës.
Akademik Esat Stavileci për punën e tij shkencore u nderua me shumë shpërblime e
mirënjohje, ndër të tjera më Shpërblimin e Dhjetorit me 1978; me çmimet “Intelektual i vitit i
Kosovës” më 2007; “Intelektual Shqiptar i vitit” më 2009; Qytetar nderi i Gjakovës me 2007;
Anëtar i ASHAK-ut prej vitit 1996 dhe me shumë vlerësime tjera shoqërore.
Krijimtaria e Akademik Esat Stavilecit shtrihet në shumë fusha të interesimit shkencor,
veçanërisht në fushën juridike-kushtetuese; në fushën e sistemeve politike krahasimore; në
fushën e administratës dhe të administrimit publik në përgjithësi; në fushën e terminologjisë
juridike dhe në atë të metodologjisë së shkencave shoqërore dhe juridike në veçanti.
Me rastin e promovimit të kompletit të Veprave të Prof. Esat Stavilecit, akademik Pajazit
Nushi, para dy vitesh vlerësoi se veprat e tij në mesazhin frymëzues që kanë, bartin te lexuesi një
botë drejtësie, madje në një vend populli i të cilit kishte përjetuar me dhjetëra e qindra vite
shtypi, dhunë dhe dëbime, por ku kishte filluar të ndizen rrezet e para të lirisë njerëzore e
kombëtare. Përmbajtja e këtyre veprave thotë akademik Nushi ka për synim krijimin e një vendi
ku sundon drejtësia dhe shteti ligjor. Temë kjo e cila edhe sot e kësaj dite është mjaftë aktuale.

Miq e dashamirë të Akademik Esat Stavilecit,
Sot, kur me respekt e dhembje po e përcjellim nga kjo shtëpi Akademik Esatin, i
shprehim falënderimin tonë të sinqertë për 34 vepra të botuara si dhe Kompletin e 20 Veprave të
Zgjedhura nga fushat e dijes që ai i lë si trashëgimi e çmuar intelektuale për brezat.
Që nga Vepra I “Kosova në ish Jugosllavi” e deri te Vepra XX “Disa vrojtime të autorit
...”, Akademik Esat Stavileci e trajton me vizionin e tij kreativ, me përkushtim dhe me
argumente të bollshme shkencore Kosovën dhe kombin shqiptar si një binom të pandashëm në
fazat e zhvillimeve shoqëroro-politike, juridike dhe ushtarake ndër vite e dekada.
Kjo trashëgimi e pasur shkencore që Akademik Stavileci i ka lënë mendimit shoqëror
dhe kulturës shqiptare në përgjithësi janë një kujtim i përjetshëm dhe ngushëllim i madh për
familjen dhe të gjithë neve që sot nderojmë me përulësi shëmbëlltyrën e tij prej intelektuali e
humanisti.
Veprimtaria e pasur si nga forma ashtu edhe nga përmbajtja shkencore, dhe kombëtare
Akademik Esat Stavilecin e bën një emër të veçantë e të paharruar të kulturës e të shkencave
juridiko-politike ndër shqiptarët.
Lavdi emrit dhe veprës së Akademik Esat Stavileci.

