
L I G J 
 
Nr.8786, datë 7.5.2001 
 
PËR RATIFIKIMIN E "KONVENTËS NR.26 "KRIJIMI I MEKANIZMIT  PËR 
CAKTIMIN E PAGËS MINIMALE, 1928"  TË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE 
TË PUNËS" 
 
 
Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit 
të Ministrave, 
 
K UV E N D I  
  
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
 
V E N D O S I: 
 
Neni 1 
 
Ratifikohet "Konventa nr.26 "Krijimi i mekanizmit për caktimin e pagës minimale, 1928" 
e Organizatës Ndërkombëtare të Punës". 
 
Neni 2 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
Shpallur me dekretin nr.3014, date 18.5.2001 te Presidentit te Republikes se Shqiperise 
Rexhep Meidani 
 
           KONVENTA NR.26 
 
KONVENTA LIDHUR ME KRIJIMIN E MEKANIZMIT PER CAKTIMIN E PAGES 
MINIMALE 
 
Konferenca e Pergjithshme e Organizates Nderkometare te Punes, e thirrur nga Keshilli 
Drejtues i Organizates ,Nderkombetare te Punes ne Gjeneve dhe e mbledhur ne sesionin e 
njembedhjete me 30 maj 1928, dhe 
Pasi ka vendosur per miratimin e disa propozimeve lidhur me mekanizimin e caktimit te 
pages minimale qe eshte pika e pare e axhendes se Sesionit, dhe 
Pasi ka vendosur qe keto propozime te marrin formen e nje Konvente Nderkombetare, 
Miraton ne diten e gjashtembedhjete te Qershorit te vitit njemije e nenteqind e tetedhjete 
e te 
te, Konventen e meposhtme, e cila mund te quhet Konventa per Mekanizimin e caktimit 
te pages minimale, 1928, per ratifikimin nga Anetaret e Organizates Nderkombetare te 
Punes, ne perputhje me dispozitat e Kushtetutes se Organizates Nderkometare te Punes: 



 
Neni 1 
 
1. Çdo anetar i Organizates Nderkombetare te Punes, i cili ratifikon kete Konvente, 
angazhohet te krijoje dhe te mbaje mekanizmin me ane te te cilit mund te caktohet kuota 
e pagave minimale per punetoret e punesuar ne industri ose pjese te industrise (dhe 
vecanerisht ne industrite shtepiake), ne te cilat nuk ka ndonje rregull per rregullimin 
efektiv te pagave nga marreveshja kolektive apo ndonje mjet tjeter dhe pagat Jane 
jashtezakonisht te uleta. 
2. Ne kuptim te kesaj Konvente termi "industri" nenkupton industrine perpunuese dhe 
tregtine. 
 
Neni 2 
 
Çdo anetar qe ratifikon kete Konvente duhet te jete i lire te vendose, pas konsultimeve me 
organizatat e punetoreve dhe punedhenesve ne industrite ne fjale ose ne pjese te saj (nese 
ka), se ne cilat industri ose pjese te industrise duhet te zbatohet metodika e caktimit te 
pages minimale e permendur ne nenin 1. 
 
Neni 3 
 
1. Çdo anetar qe ratifikon kete Konvente duhet te jete i lire te caktoje natyren dhe formen 
metodave te caktimit te pages minimale dhe modalitetet e zbatimit te tyre.  
2. Me kushte qe: 
1. perpara se te zbatohen metodat ne industri ose pjese te industrise, duhet te konsultohen 
me 
perfaqesuesit e punetoreve dhe punedhenesve te interesuar, perfshi perfaqesuesit e 
organizatave te tyre respektive, nese ka, si dhe cdo person tjeter, te cilet jane te 
kualifikuar per kete qellim si rezultat i profesionit ose funksionit te tyre dhe qe gjykohen 
nga autoriteti kompetent te pershtatshme per t'u konsultuar. 
2. punetoret dhe punedhenesit e interesuar duhet te marrin pjese ne zbatimin e metodave 
ne menyren dhe masen qe percaktohet ne legjislacionin e vendit, por ne çdo rast ne numer 
te barabarte dhe ne kushte te barabarta; 
3. kuotat minimale te pagave, te cilat jane caktuar, jane te detyrueshme per punedhenesit 
dhe punetoret perkates nuk mund te ulen nga ata nepermjet marreveshjes individuale, as 
asaj kolektive, perveç me autorizim te veçante te autoritetit kompetent. 
 
Neni 4 
 
l.Çdo anetar qe ratifikon kete Konvente duhet te marre masat e nevojshme, nepermjet nje 
sistemi te mbikeqyrjes se sanksioneve, per te siguruar informimin e punetoreve dhe 
punedhenesve te interesuar, lidhur me kuotat minimale te pagave qe jane ne fuqi, si dhe 
qe pagat e dhena nuk jane me te ulta se keto kuota ne rastet kur jane te zbatueshme. 
2. Punetori, ndaj te cilit zbatohet kuota minimale dhe te cilit i eshte dhene page me ulet se 
keto kuota, ka te drejte te kerkoje ne gjykate ose nepermjet procedurave te tjera ligjore, 
pagimin e shumes se papaguar. 



 
Neni 5 
 
Çdo anetar qe ratifikon kete Konvente duhet te paraqese ne Zyren Nderkombetare te 
Punes 
nje deklarate te pergjithshme, ne te cilen te listohen industrite ose pjese te industrive, ne 
te cilat zbatohen metodat e caktimit te pages minimale,duke treguar modalitetet, si dhe 
rezultatet e zbatimit te metodave dhe, ne forme te permbledhur, numrin e perafert te 
punetoreve ndaj te cHeve gjen zbatim paga minimale, kuotat e pagave minimale dhe 
masat e tjera me te rendesishme, lidhur me pagen minimale. 
 
Neni 6 
Ratifikimi zyrtar i kesaj Konvente duhet t'i komunikohet per regjistrim Drejtorit te 
Pergjithshem te Zyres Nderkombetare te Punes. 
 
Neni 7 
 
1. Kjo Konvente eshte e detyrueshme vetem per ata anetare te Organizates 
Nderkombetare te 
Punes, te cilet kane regjistruar ratifikimin e saj te Drejtori i Pergjithshem. 
2. Ajo hyn ne fuqi 12 muaj pas dates se regjistrimit te ratifikimit te saj nga dy anetare te 
Drejtori i Pergjithshem. 
3. Pas kesaj, kjo Konvente do te hyje ne fuqi per cdo anetar 12 muaj pas dates ne te cilen 
eshte regjistruar ratifikimi i saj. 
 
Neni 8 
 
1. Anetari qe ka ratifikuar kete Konvente mund ta denoncoje ate pas kalimit te dhjete 
vjeteve nga data e hyrjes se saj ne fuqi per here te pare, nepermjet nje akti qe i 
komunikohet per regjistrim Drejtorit te Pergjithshem te Zyres Nderkombetare te Punes. 
Ky denoncim do te hyje ne fuqi pas nje viti nga data e regjistrimit te tij. 
2. Çdo anetar i cili ka ratifikuar kete Konvente dhe i cili nuk e ushtron te drejten e 
denoncimit te parashikuar ne kete nen brenda nje viti pas kalimit te afatit 10-vjeçar, te 
permbledhur ne paragrafin e mesiperm, do te jete i detyruar per nje afat tjeter l0-vjecar 
dhe pas ketij afati mund ta denoncoje kete Konvente pas kalimit te cdo afati l0-vjecar, ne 
perputhje me kushtet e parashikuara ne kete nen. 
 
Neni 9 
 
1. Drejtori i Pergjithshem i Zyres Nderkombetare te Punes duhet te lajmeroje te gjithe 
anetaret e Organizates Nderkombetare te Pones per te gjitha ratifikimet dhe denoncimet 
qe i komunikohen atij nga anetaret e Organizates. 
2. Kur lajmeron Anetaret e Organizates per regjistrimin e ratifikimit te dyte qe i 
komunikohet atij, Drejtori i Pergjithshem dohet t'u beje te ditur anetareve te Organizates 
daten ne te cilen Konventa hyn ne fuqi. 
 



Neni 10 
 
Keshilli drejtues i Organizates Nderkombetare te Pones duhet t'i paraqese, ne nje kohe qe 
e gjykon te nevojshme, Konferences se Pergjithshme, nje raport per zbatimin e kesaj 
Konvente dhe duhet te shqyrtoje nese duhet te vendoset ne axhenden e Konferences 
ceshtja e ndryshimit te pjesshem ose te plote te saj. 
 
Neni 11 
 
Tekstet frengjisht dhe anglisht te kesaj Konvente jane te barasvlefshme. 
 


