
  

ORGANIZATA E KOMBEVE TË BASHKUARA PËR 
ARSIMIN, SHKENCËN DHE KULTURËN  

UNESCO 
  

1 Konventa Ndërkombëtare Kundër Dopingut në Sport, bërë në Paris, 19 
tetor 2005. 

 
Data e hyrjes në fuqi të konventës: 1.02.2007  
Data e aderimit: 31.12.2006 
Data e hyrjes në fuqi për Shqipërinë: 1.02.2007 

 
2.  Konventa për mbrojtjen dhe nxitjen e diversiteteve në shprehjet 

kulturore, Paris 20 tetor 2005 
 

  Data e hyrjes në fuqi të konventës: 18.3.2007 
  Data e aderimit: 17.11.2006  
  Data e hyrjes në fuqi për Shqipërinë:18.03.2007 

 
3. Konventa për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të paprekshme, bërë me 

Paris 17 tetor 2003 
 
    Data e hyrjes në fuqi të konventës: 20.04.2006 
    Data e depozitimit e instrumentit të ratifikimit:  04.04.2006,  
    Data e hyrjes në fuqi për Shqipërinë: 20 prill 2006 

 
4. Konventa për njohjen e kualifikimeve përsa i përket arsimit të lartë në 

Rajonin e Europës, bërë më 11.04.1997, Lisbonë. 
 

    Data e hyrjes në fuqi të konventës:1.2.1999 
    Data e nënshkrimit nga Shqipëria: 4.11.1999 

         Data e ratifikimit: 6.3.2002 
         Data e hyrjes në fuqi për Shqipërinë: 1 mars 2002  
 

5. Konventa për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore nënujore, bërë në Paris 
2 nëntor 2001.  

 
    Data e hyrjes në fuqi të konventës:2.1.2009 
    Data e aderimit: 19.03.2009 

         Data e hyrjes në fuqi për Shqipërinë: 19.06.2009  
 

6. Konventa lidhur me mbrojtjen e trashëgimisë botërore kulturore dhe 
natyrale, Paris 16nëntor1972. 

 
    Data e hyrjes në fuqi të konventës: 17.12.1975 

    Data e ratifikimit: 10.07.1989 
         Data e hyrjes në fuqi për Shqipërinë: 10.10.1989 



7. Konventa për mbrojtjen e prodhuesve të fonogrameve kundër duplikimit 
të paautorizuar të fonogrameve të tyre, bërë në Gjenevë më 29 tetor 
1971.  

  Data e hyrjes në fuqi të konventës: 18.04.1973 

       Data e aderimit: 26.03.2001 
       Data e hyrjes në fuqi për Shqipërinë: 26.06.2001 
 

8. Konventa Universale për të drejtën e autorit, rishikuar më 24 korrik 
1971. 
 
Data e hyrjes në fuqi të konventës: 10.07.1974 

     Data e aderimit: 04.11.2003 
          Data e hyrjes në fuqi për Shqipërinë: 4.02.2004 

9. Konventa mbi mjetet e ndalimit dhe parandalimit të importit dhe 

eksportit të paligjshëm dhe transferimit të pasurive kulturore.Paris 

14.11.1970. 

Data e hyrjes në fuqi të konventës: 24.04.1972 
     Data e aderimit: 13.06.2002 

          Data e hyrjes në fuqi për Shqipërinë: 13.09.2002 
 

10. Konventa ndërkombëtare për mbrojtjen e krijuesve, prodhuesve të 
fonogrameve dhe organizatave të transmetimit, Romë më 26 tetor 1961. 
 
Data e hyrjes në fuqi të konventës: 18.05.1964 
Data e ratifikimit: 1.10.2000 

          Data e hyrjes në fuqi për Shqipërinë: 1.2.2001 
 
     11.Konventa kundër diskriminimit në arsim, Paris 14 dhjetor 1960 
 

Data e hyrjes në fuqi të konventës: 22.05.1962 
Data e ratifikimit: 21.11.1963 

          Data e hyrjes në fuqi për Shqipërinë: 1.3.1964 
 

11. Konventa për mbrojtjen e pasurive kulturore në rastet e konflikteve të 
armatosura me rregulloret për zbatimin e Konventës, Hagë më 14 maj 
1954 

 
Data e hyrjes në fuqi të konventës: 7.08.1956 
Data e aderimit: 20.12.1960 
Data e hyrjes në fuqi për Shqipërinë: 1.4.1961 
 
- Protokolli  i parë i Konventës  për mbrojtjen e pasurive kulturore në 

rastet e konflikteve të armatosura me rregulloret për zbatimin e 
Konventës, Hagë më 14 maj 1954 
 
Data e hyrjes në fuqi të konventës: 7.08.1956 



Data e aderimit: 20.12.1960 
Data e hyrjes në fuqi për Shqipërinë: 1.4.1961 
 

- Protokolli i dytë i Konventës  për mbrojtjen e pasurive kulturore në 
rastet e konflikteve të armatosura me rregulloret për zbatimin e 
Konventës, Hagë më 14 mars 1999 
 
Data e hyrjes në fuqi të konventës: 9.04.2004 
Data e nënshkrimit nga Shqiperia: 26 mars 1999 
Data e ratifikimit:  
Data e hyrjes në fuqi për Shqipërinë:  

 
 

12. Konventa Universale për të drejtën e autorit me aneksin lidhur me nenin 
18, bërë në Gjenevë më 6 shtator 1952 
 
Data e hyrjes në fuqi të konventës: 16.09.1955 
Data e aderimit: 04.11.2003 
Data e hyrjes në fuqi për Shqipërinë: 4.03.2004 

 
Protokolli i parë i Konventës Universale për të drejtën e autorit lidhur me 
zbatimin e kësaj konvente për personat pa shtetësi dhe refugjatë, bërë në 
Gjenevë me 6 shtator 1952 

 
Data e hyrjes në fuqi të konventës: 16.09.1955 
Data e aderimit: 04.11.2003 
Data e hyrjes në fuqi për Shqipërinë: 4.03.2004 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                   
 


