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Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı

TAKDİM

Avrupa çapında insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak
amacıyla 1949’da kurulan Avrupa Konseyi, 1981-1984 yılları arasında yerel idarelerin özerkliği ile ilgili bazı ilkeleri tartıştı ve bir karar tasarısı hazırladı. “Yerel
idarelerin güçlendirilmesi, özerkliklerinin savunulması, yerinden yönetim ve demokrasi ilkelerine dayanan bir Avrupa’nın kurulmasının temel koşuludur” görüşünden hareketle hazırlanan tasarı daha sonra “Özerklik Şartı” olarak Avrupa Konseyi’nce kabul edildi. Yerel demokrasilerin Avrupa Konseyi’nin çalışma alanları
arasında olması, elinizdeki metnin hazırlanmasının başlıca saiklerindendir.
Avrupa Konseyi’ne üye olan 45 ülkeden 42’si “Özerklik Şartı”na imza atmış
ancak bunların 31’i bazı maddelere çekince koymuşlardır. Merkezi hükümetlerin,
ulusal bütünlüğe zarar gelmesinden çekindiği açıktır. Ancak günümüzde “Özerklik
Şartı”na çok daha geniş bir bakış açısıyla yaklaşılmakta, bizzat merkezi hükümetlerin yetkilileri çeşitli sorunların çözümü olarak bu metni işaret etmektedirler.
Bizler Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge
Teşkilatı (UCLG-MEWA) olarak bölgemizde yerel yönetimlerin güçlenmesi ve
yerel demokrasinin gelişmesi, kadınların, gençlerin, çocukların ve mağdur grupların yönetişime katılması ve kentleşme politikalarında söz sahibi olması gibi konularda üyelerimizi destekliyor, onların küresel platformlarda sesi olma görevini
yürütüyoruz.
Bu bağlamda yayımladığımız Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın
önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Sözlerimi sonlandırırken, bölgemizde ve dünyada, şehirlerimizin yerinden yönetilen, daha demokratik, çevreci ve
insan odaklı olmasını diliyorum.
Mehmet DUMAN
UCLG-MEWA Genel Sekreteri
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ÖNSÖZ

İşbu Şartı imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler,
Avrupa Konseyi’nin amacının üyeleri arasında ortak mirasları olan ideal ve ilkeleri korumak ve gerçekleştirmek için daha ileri bir birlik sağlamak olduğunu
düşünerek,
Bu amacın gerçekleştirilme yollarından birisinin idari alanda anlaşmalar yapmak
olduğunu düşünerek,
Yerel makamların her türlü demokratik rejimin temel unsurlarından biri olduğunu düşünerek,
Vatandaşların kamu işlerinin sevk ve idaresine katılma hakkının Avrupa Konseyi’ne üye Devletlerin tümünün paylaştığı demokratik ilkelerden biri olduğunu
düşünerek,
Bu hakkın en doğrudan kullanım alanının yerel düzeyde olduğunu göz önüne
alarak,
Gerçek yetkilerle donatılmış yerel makamların varlığının hem etkili hem de vatandaşlara yakın bir yönetimi sağlayacağına kani olarak,
Değişik Avrupa ülkelerinde özerk yerel yönetimlerin korunması ve güçlendirilmesinin demokratik ilkelere ve idarede ademi merkeziyetçiliğe dayanan bir Avrupa oluşturulmasında önemli bir katkı sağlayacağının farkında olarak,
Bunun demokratik bir şekilde oluşan karar organlarına ve sorumlulukları bakımından, bu sorumlulukların kullanılmasındaki olanak ve yöntemler bakımından
ve bu sorumlulukların karşılanması için gerekli kaynaklar bakımından geniş bir
özerkliğe sahip yerel makamların varlığını gerektirdiğini teyid ederek,
Madde 1
Taraflar bu Şart’ın 12. maddesinde belirtilen şekil ve ölçüde kendilerini aşağıdaki maddelerle bağlı kabul edeceklerini taahhüt ederler.
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I. BÖLÜM

Madde 2 - Özerk Yerel Yönetimlerin Anayasal ve Hukuki Dayanağı
Özerk yerel yönetimler ilkesi ulusal mevzuatla ve uygun olduğu durumlarda
anayasa ile tanınacaktır.
Madde 3 - Özerk Yerel Yönetim Kavramı
1- Özerk yerel yönetim kavramı yerel makamların, kanunlarla belirlenen sınırlar
çerçevesinde, kamu işlerinin önemli bir bölümünü kendi sorumlulukları altında
ve yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı ve imkanı
anlamını taşır.
2- Bu hak doğrudan, eşit, genel ve gizli oy sistemine göre serbestçe seçilmiş
üyelerden oluşan ve kendilerine karşı sorumlu yürütme organlarına sahip olabilen
meclisler veya kurul toplantıları tarafından kullanılacaktır. Bu hüküm, mevzuatın
olanak verdiği durumlarda, vatandaşlardan oluşan meclislere, referandumlara veya
vatandaşların doğrudan katılımına olanak veren öteki yöntemlere başvurulabilmesini hiçbir şekilde etkilemeyecektir.
Madde 4 - Özerk Yerel Yönetimin Kapsamı
1- Yerel yönetimlerin temel yetki ve sorumlulukları anayasa ya da kanun ile belirlenecektir. Bununla beraber, bu hüküm yerel yönetimlere kanuna uygun olarak
belirli amaçlar için yetki ve sorumluluklar verilmesine engel teşkil etmeyecektir.
2- Yerel Yönetimler, kanun tarafından belirlenen sınırlar içerisinde, yetki alanlarının dışında bırakılmış olmayan veya başka herhangi bir makamın görevlendirilmemiş olduğu tüm konularda faaliyette bulunmak açısından tam takdir hakkına
sahip olacaklardır.
3- Kamu sorumlulukları genellikle ve tercihan vatandaşa en yakın olan makamlar tarafından kullanılacaktır. Sorumluluğun bir başka makama verilmesinde, görevin kapsam ve niteliği ile yetkinlik ve ekonomi gerekleri gözönünde bulundurulmalıdır.
4- Yerel makamlara verilen yetkiler normal olarak tam ve münhasırdır. Kanunda
öngörülen durumların dışında, bu yetkiler öteki merkezi veya bölgesel makamlar
tarafından zayıflatılamaz veya sınırlandırılamaz.
5- Yerel makamların merkezi veya bölgesel bir makam tarafından yetkilendirildiği durumlarda, bu yetkilerin yerel koşullarla uyumlu olarak kullanılabilmesinde
yerel makamlara olanaklar ölçüsünde takdir hakkı tanınacaktır.
6- Yerel makamları doğrudan ilgilendiren tüm konulara ilişkin planlama ve karar alma süreçleri içinde, kendileriyle olanaklar ölçüsünde zamanında ve uygun
biçimde danışılacaktır.
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Madde 5 - Yerel Yönetim Sınırlarının Korunması
Yerel yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse
bir referandum yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik
yapılamaz.
Madde 6 - Yerel Makamların Görevleri İçin Gereken Uygun İdari Örgütlenme ve Kaynaklar
1- Kanunla düzenlenmiş daha genel hükümlere halel getirmemek koşuluyla,
yerel makamlar kendi iç idari örgütlenmelerini, bunları yerel ihtiyaçlarla uyumlu
kılmak ve etkin idare sağlamak amacıyla, kendileri kararlaştırabileceklerdir.
2-Yerel yönetimlerde görevlilerin çalışma koşulları liyakat ve yeteneğe göre
yüksek nitelikli eleman istihdamına imkan verecek ölçüde olmalıdır; bu amaçla
yeterli eğitim olanaklarıyla ücret ve mesleki ilerleme olanakları sağlanmalıdır.
Madde 7 - Yerel Düzeydeki Sorumlulukların Kullanılma Koşulları
1- Yerel düzeyde seçilmiş temsilcilerin görev koşulları görevlerin serbestçe yerine getirilmesi olanağını sağlayabilmelidir.
2- Görev koşulları, söz konusu görevin yürütülmesi sırasında yapılacak masrafların uygun biçimde mali tazminiyle birlikte, uygunsa, kazanç kaybının tazminine
veya yapılan işin karşılığında ücret ve buna tekabül eden sosyal sigorta primlerinin
ödenmesine olanak sağlayacaktır.
3- Yerel olarak seçilmiş kişilerin görevleriyle bağdaşmayacak işlev ve faaliyetler kanunla veya temel hukuki ilkelere göre belirlenir.
Madde 8 - Yerel Makamların Faaliyetlerinin İdari Denetimi
1- Yerel makamların her türlü idari denetimi ancak kanunla veya anayasa ile
belirlenmiş durumlarda ve yöntemlerle gerçekleştirilebilir.
2- Yerel makamların faaliyetlerinin idari denetimi normal olarak sadece kanunla
ve anayasal ilkelerle uygunluk sağlamak amacıyla yapılacaktır. Bununla beraber,
üst-makamlar yerel makamları yetkili kıldıkları işlerin gereğine göre yapılıp yapılmadığını idari denetimine tabi tutabileceklerdir.
3- Yerel makamların idari denetimi, denetleyen makamın müdahalesinin korunması amaçlanan çıkarların önemiyle orantılı olarak sınırlandırılmasını sağlayacak
biçimde yapılmalıdır.
Madde 9 - Yerel Makamların Mali Kaynakları
1- Ulusal ekonomik politika çerçevesinde, yerel makamlara kendi yetkileri dahilinde serbestçe kullanabilecekleri yeterli mali kaynaklar sağlanacaktır.
2- Yerel makamların mali kaynakları anayasa ve kanunla belirlenen sorumluluk9

larla orantılı olacaktır.
3- Yerel makamların mali kaynaklarının en azından bir bölümü, oranlarını kendilerinin kanunun koyduğu sınırlar dahilinde belirleyebilecekleri yerel vergi ve
harçlardan sağlanacaktır.
4- Yerel makamlara sağlanan kaynakların dayandığı mali sistemler, görevin
yürütülmesi için gereken harcamalardaki gerçek artışların mümkün olduğunca
izlenebilmesine olanak tanımaya yetecek ölçüde çeşitlilik arz etmeli ve esneklik
taşımalıdır.
5- Mali bakımdan daha zayıf olan yerel makamların korunması, potansiyel mali
kaynakların ve karşılanması gereken mali yükün eşitsiz dağılımının etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik mali eşitleme yöntemlerinin veya buna eş önlemlerin alınmasını gerektirir. Bu yöntemler ve önlemler yerel makamların kendi sorumluluk
alanlarında kullanabilecekleri takdir hakkını azaltmayacaktır.
6- Yeniden dağıtılan kaynakların yerel makamlara tahsisinin nasıl yapılacağı konusunda, kendilerine uygun bir biçimde danışılacaktır.
7- Mümkün olduğu ölçüde, yerel makamlara yapılan hibeler belli projelerin finansmanına tahsis edilme koşulu taşımayacaktır. Hibe verilmesi, yerel makamların
kendi yetki alanları içinde kendi politikalarına ilişkin olarak takdir hakkı kullanmadaki temel özgürlüklerine halel getirmeyecektir.
8- Yerel makamlar sermaye yatırımlarının finansmanı için kanunla belirlenen
sınırlar içerisinde ulusal sermaye piyasasına girebileceklerdir.
Madde 10 - Yerel Makamların Birlik Kurma ve Birliklere Katılma Hakkı
1- Yerel makamlar yetkilerini kullanırken, ortak ilgi alanlarındaki görevlerini
yerine getirebilmek amacıyla, başka yerel makamlarla işbirliği yapabilecekler ve
kanunlar çerçevesinde birlikler kurabileceklerdir.
2- Her devlet, yerel makamların ortak çıkarlarının korunması geliştirilmesi için
birliklere üye olma ve uluslararası yerel makamlar birliklerine katılma hakkını tanıyacaktır.
3- Yerel makamlar, kanunlarla muhtemelen öngörülen şartlar dahilinde, başka
devletlerin yerel makamlarıyla işbirliği yapabilirler.
Madde 11 - Özerk Yerel Yönetimlerin Yasal Korunması
Yerel yönetimler kendi yetkilerinin serbestçe kullanımı ile anayasa veya ulusal
mevzuat tarafından belirlenmiş olan özerk yönetim ilkelerine riayetin sağlanması
amacıyla yargı yoluna başvurma hakkına sahip olacaklardır.
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II. BÖLÜM - Muhtelif Hükümler
Madde 12 - Yükümlülükler

1- Her Akit Taraf, bu Şart’ın I. Bölümündeki paragraflardan en az 10 tanesi aşağıdakilerin arasından seçilmek üzere en az 20 paragrafı ile kendisini bağlı kabul
etmeyi taahhüt edecektir:
• Madde 2,Madde 3, paragraf 1 ve 2,
• Madde 4, paragraf 1,2 ve 4,
• Madde 5,
• Madde 7, paragraf 1,
• Madde 8, paragraf 2,
• Madde 9, paragraf 1,2 ve 3,
• Madde 10, paragraf 1,
• Madde 11
2- Sözleşmeye taraf olan her Devlet onay, kabul veya tasvip belgesini tevdi ederken, bu maddenin 1. paragraf hükümlerine uygun olarak seçtiği paragrafları Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne bildirecektir.
3- Herhangi bir Taraf Devlet, bu maddenin 1. paragrafı hükümlerine göre Sözleşme’nin henüz kabul etmemiş olduğu herhangi bir paragrafıyla veya paragraflarıyla kendini bağlı addedeceğini daha sonraki herhangi bir tarihte Genel Sekreter’e
bildirebilir. Sonradan kabul edilen bu tür yükümlülükler, böylece bildirimde bulunan Akit Tarafın onay, kabul veya tasvip işleminin ayrılmaz bir parçası addedilecek ve Genel Sekreter’in bildirimi aldığı tarihten sonra geçecek üç aylık süreyi
izleyen ayın ilk gününden başlamak üzere aynı etkiyi taşıyacaktır.
Madde 13 - Bu Şart’ın Kapsayacağı Makamlar
İşbu Şart’ta yer alan özerk yerel yönetim ilkeleri Akit Tarafın ülkesinde mevcut
bulunan yerel makamların tüm kategorileri için uygulanır. Bununla beraber her bir
Akit Taraf, onay, kabul veya tasvip belgesini sunarken, bu Şart’ın yerel veya bölgesel makamların sadece hangi kategorileri için uygulanmasını öngördüğünü veya
uygulama dışında bırakmayı öngördüğü kategorileri belirleyebilir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne daha sonra yapabileceği bildirimlerle, yukarıdakilerden başka yerel veya bölgesel makam kategorilerini de Şart’ın kapsamına dahil edebilir.
Madde 14 - Bilgi Sağlanması
Her Akit Taraf bu Şart’in hükümlerine uygunluk sağlamak amacıyla kabul ettiği
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mevzuat hükümleriyle aldığı öteki önlemler konusuna ilişkin tüm bilgiyi Avrupa
Konseyi Genel Sekreteri’ne iletecektir.
III. BÖLÜM

Madde 15 - İmza, Onay ve Yürürlüğe Girme
1- Bu Şart Avrupa Konseyi üyesi tüm ülkelerin imzasına açık olacaktır. Onay,
kabul veya tasvip işlemine tabi olacaktır. Onay, kabul veya tasvip belgeleri Avrupa
Konseyi Genel Sekreteri’ne tevdi edilecektir.
2- Bu Şart Avrupa Konseyi üyesi ülkelerden dördünün bu Şart’la bağlı olmayı
kabul ettiklerini yukarıdaki paragraf hükümlerine uygun olarak daha sonra bildirmelerinden itibaren geçecek üç aylık süreyi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.
3- Bu Şart’la bağlı olmayı kabul edeceğini daha sonra beyan eden herhangi bir
üye Devlet bakımından, bu Şart onay, kabul veya tasvip belgesinin tevdi tarihinden
sonra geçecek üç aylık bir süreyi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.
Madde 16 - Topraklara İlişkin Hüküm
1- Herhangi bir Devlet, imzalama sırasında veya onay, kabul veya tasvip belgesini tevdi ederken bu Şart’ın uygulanacağı toprak ya da toprakları belirleyebilir.
2- Herhangi bir Devlet daha sonraki herhangi bir tarihte yapacağı ve Avrupa
Konseyi Genel Sekreteri’ne muhatap bir beyanla, bu Şart’ın uygulanma alanını
beyanda belirleyeceği başka herhangi bir toprağı teşmil edebilir. Şart, bu tür topraklar için, bu beyanın Genel Sekreter’in eline geçtiği tarihten sonra geçecek üç
aylık süreyi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.
3- Yukarıdaki iki paragraf çerçevesinde yapılan herhangi bir beyan, bu beyanda
belirlenen herhangi bir toprak bakımından, Genel Sekretere hitaben yapılacak bir
bildirim ile geri çekilebilir. Bu geri çekme, Genel Sekreterin bu bildirimi aldığı
tarihten sonra geçecek altı aylık süreyi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.
Madde 17 - Çekilme
1- Herhangi bir Taraf, kendisi bakımından bu Şart’ın yürürlüğe girişini izleyen
beş yıllık bir sürenin geçmesinden sonra, bu Şart’tan çekilebilir. Bu durumlarda,
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne altı ay önce bildirimde bulunulacaktır. Bu tür
çekilmeler, Taraf Devlet sayısının dörtten az olmaması koşuluyla diğer Taraf Devletler bakımından Şart’ın geçerliliğini etkilemeyecektir.
2- Yukarıda paragrafta belirlenen hükümler çerçevesinde herhangi bir Taraf Devlet, 12. maddenin 1. paragrafında öngörülen sayı ve tipteki paragraflarla
12

bağlı olduğu sürece, Şart’ın I. Bölümünün herhangi bir paragrafından çekilebilir.
Herhangi bir Taraf Devlet bir paragraftan çekilerek 12. maddenin 1. paragrafının
gereğini karşılamayan bir duruma geliyorsa, Şart’ın kendisinden de çekilmiş sayılacaktır.
Madde 18 - Bildirimler
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri :
a) Her imzalamayı;
b) Tüm onay, kabul veya tasvip belgelerinin tevdiini;
c) Bu Şart’ın 15. madde hükümlerine göre her yürürlüğe giriş tarihini;
d). 12. maddenin 2. ve 3. paragraflarının hükümlerinin uygulanması çerçevesinde alınan her bildirimin;
e) 13. maddenin hükümlerinin uygulanması çerçevesinde alınan her bildirimi;
f) Bu Şart’a ilişkin diger herhangi bir işlem, bildirim veya yazışmayı Avrupa
Konseyi üyesi Devletlere bildirecektir.
Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunanlar işbu Şart’ı imzalamışlardır.
Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak işbu Sözleşme, İngilizce ve Fransızca
olarak ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, tek nüsha halinde 15
Ekim 1985 tarihinde Strasbourg’da düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin her birine bu Şart’ın aslına uygun suretlerini
iletecektir.
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European Charter of
Local Self - Government

PRESENTATION

The European Council, founded in 1949 to advocate human rights, democracy and rule of law throughout Europe, discussed several principles regarding autonomy of local governments and prepared a draft resolution. The draft resolution, which was built on the viewpoint that “strengthening local authorities and
advocating their autonomy is the main condition of creating a Europe based on
decentralization and democracy”, was later adopted by the European Council as
the “European Charter of Local Self - Government”. That local democracies are
among the working domains of the European Council is one of the main motives
behind preparing this text.
42 of the 45 European Council member states have put their signatures on the
“Charter of Local Self - Government”, but 31 of them have placed their reservations on certain articles. It is clear that the central governments abstain from
harming their national unity. However, the “Charter of Local Self - Government”
is looked upon from a wider point of view and officials of the central governments
themselves are pointing to this text, as a solution to various problems.
We, as United Cities and Local Governments Middle East and West Asia Section (UCLG-MEWA), are supporting our members in strengthening local governments and developing local democracy in our region, participation of women,
youth, children and disadvantaged groups in the governance and having their say
in urbanization policies; and we are performing the duty of being their voice in the
global arena.
In this context, I believe that the European Charter of Local Self - Government which we have published, will fill in an important gap. I finalize my words
with my wishes of locally governed, more democratic, environment-friendly and
human oriented cities in the world and our region.
Mehmet DUMAN
UCLG-MEWA Secretary General
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PREAMBLE

The member States of the Council of Europe, signatory hereto,
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity
between its members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and
principles which are their common heritage;
Considering that one of the methods by which this aim is to be achieved is
through agreements in the administrative field;
Considering that the local authorities are one of the main foundations of any
democratic regime;
Considering that the right of citizens to participate in the conduct of public affairs is one of the democratic principles that are shared by all member States of the
Council of Europe;
Considering that it is at local level that this right can be most directly exercised;
Convinced that the existence of local authorities with real responsibilities can
provide an administration which is both effective and close to the citizen;
Aware that the safeguarding and reinforcement of local self government in the
different European countries is an important contribution to the construction of a
Europe based on the principles of democracy and the decentralisation of power;
Asserting that this entails the existence of local authorities endowed with democratically constituted decision making bodies and possessing a wide degree of
autonomy with regard to their responsibilities, the ways and means by which those
responsibilities are exercised and the resources required for their fulfilment,
Have agreed as follows:
Article 1
The Parties undertake to consider themselves bound by the following articles in
the manner and to the extent prescribed in Article 12 of this Charter.
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Part I

Article 2 – Constitutional and legal foundation for local self government
The principle of local self government shall be recognised in domestic legislation, and where practicable in the constitution.
Article 3 – Concept of local self government
1- Local self government denotes the right and the ability of local authorities,
within the limits of the law, to regulate and manage a substantial share of public
affairs under their own responsibility and in the interests of the local population.
2- This right shall be exercised by councils or assemblies composed of members
freely elected by secret ballot on the basis of direct, equal, universal suffrage, and
which may possess executive organs responsible to them. This provision shall in
no way affect recourse to assemblies of citizens, referendums or any other form of
direct citizen participation where it is permitted by statute.
Article 4 – Scope of local self government
1- The basic powers and responsibilities of local authorities shall be prescribed
by the constitution or by statute. However, this provision shall not prevent the
attribution to local authorities of powers and responsibilities for specific purposes
in accordance with the law.
2- Local authorities shall, within the limits of the law, have full discretion to
exercise their initiative with regard to any matter which is not excluded from their
compe¬tence nor assigned to any other authority.
3- Public responsibilities shall generally be exercised, in preference, by those
authorities which are closest to the citizen. Allocation of responsibility to another
authority should weigh up the extent and nature of the task and requirements of
efficiency and economy.
4- Powers given to local authorities shall normally be full and exclusive. They
may not be undermined or limited by another, central or regional, authority except
as provided for by the law.
5- Where powers are delegated to them by a central or regional authority, local
authorities shall, insofar as possible, be allowed discretion in adapting their exercise to local conditions.
6- Local authorities shall be consulted, insofar as possible, in due time and in an
appropriate way in the planning and decision - making processes for all matters
which concern them directly.
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Article 5 – Protection of local authority boundaries
Changes in local authority boundaries shall not be made without prior consultation of the local communities concerned, possibly by means of a referendum where
this is permitted by statute.
Article 6 –Appropriate administrative structures and resources for the
tasks of local authorities
1- Without prejudice to more general statutory provisions, local authorities shall
be able to determine their own internal administrative structures in order to adapt
them to local needs and ensure effective management.
2- The condi¬tions of service of local government employees shall be such as to
permit the recruitment of high quality staff on the basis of merit and competence;
to this end adequate training opportunities, remuneration and career prospects shall
be provided.
Article 7 – Conditions under which responsibilities at local level are exercised
1- The conditions of office of local elected representatives shall provide for free
exercise of their functions.
2- They shall allow for appropriate financial compensation for expenses incurred in the exercise of the office in question as well as, where appropriate, compensation for loss of earnings or remuneration for work done and corresponding
social welfare protection.
3- Any functions and activities which are deemed incompatible with the holding
of local elective office shall be determined by statute or fundamental legal principles.
Article 8 – Administrative supervision of local authorities’ activities
1- Any administrative supervision of local authorities may only be exercised
according to such procedures and in such cases as are provided for by the constitution or by statute.
2- Any administrative supervision of the activities of the local authorities shall
normally aim only at ensuring compliance with the law and with constitutional
principles. Administrative supervision may however be exercised with regard to
expediency by higher level authorities in respect of tasks the execution of which is
delegated to local authorities.
3- Administrative supervision of local authorities shall be exercised in such a
way as to ensure that the intervention of the controlling authority is kept in proportion to the importance of the interests which it is intended to protect.
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Article 9 – Financial resources of local authorities
1- Local authorities shall be entitled, within national economic policy, to adequate financial resources of their own, of which they may dispose freely within the
framework of their powers.
2- Local authorities’ financial resources shall be commensurate with the responsibilities provided for by the constitution and the law.
3- Part at least of the financial resources of local authorities shall derive from
local taxes and charges of which, within the limits of statute, they have the power
to determine the rate.
4- The financial systems on which resources available to local authorities are
based shall be of a sufficiently diversified and buoyant nature to enable them to
keep pace as far as practically possible with the real evolution of the cost of carrying out their tasks.
5- The protection of financially weaker local authorities calls for the institution
of financial equalisation procedures or equivalent measures which are designed to
correct the effects of the unequal distribution of potential sources of finance and
of the financial burden they must support. Such procedures or measures shall not
diminish the discretion local authorities may exercise within their own sphere of
responsibility.
6- Local authorities shall be consulted, in an appropriate manner, on the way in
which redistributed resources are to be allocated to them.
7- As far as possible, grants to local authorities shall not be earmarked for the
financing of specific projects. The provision of grants shall not remove the basic
freedom of local authorities to exercise policy discretion within their own jurisdiction.
8- For the purpose of borrowing for capital investment, local authorities shall
have access to the national capital market within the limits of the law.
Article 10 – Local authorities’ right to associate
1- Local authorities shall be entitled, in exercising their powers, to co operate
and, within the framework of the law, to form consortia with other local authorities
in order to carry out tasks of common interest.
2- The entitlement of local authorities to belong to an association for the protection and promotion of their common interests and to belong to an international
association of local authorities shall be recognised in each State.
3- Local authorities shall be entitled, under such conditions as may be provided
for by the law, to co operate with their counterparts in other States.
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Article 11 – Legal protection of local self government
Local authorities shall have the right of recourse to a judicial remedy in order
to secure free exercise of their powers and respect for such principles of local self
government as are enshrined in the constitution or domestic legislation.
Part II – Miscellaneous provisions
Article 12 – Undertakings

1- Each Party undertakes to consider itself bound by at least twenty paragraphs
of Part I of the Charter, at least ten of which shall be selected from among the
following paragraphs:
– Article 2,
– Article 3, paragraphs 1 and 2,
– Article 4, paragraphs 1, 2 and 4,
– Article 5,
– Article 7, paragraph 1,
– Article 8, paragraph 2,
– Article 9, paragraphs 1, 2 and 3,
– Article 10, paragraph 1,
– Article 11.
2- Each Contracting State, when depositing its instrument of ratifica¬tion, acceptance or approval, shall notify to the Secretary General of the Council of Europe of the paragraphs selected in accordance with the provisions of paragraph 1
of this article.
3- Any Party may, at any later time, notify the Secretary General that it considers
itself bound by any paragraphs of this Charter which it has not already accepted
under the terms of paragraph 1 of this article. Such undertakings subsequently given shall be deemed to be an integral part of the ratification, acceptance or approval
of the Party so notifying, and shall have the same effect as from the first day of
the month following the expiration of a period of three months after the date of the
receipt of the notification by the Secretary General.
Article 13 – Authorities to which the Charter applies
The principles of local self government contained in the present Charter apply
to all the categories of local authorities existing within the territory of the Party.
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However, each Party may, when depositing its instrument of ratifica¬tion, acceptance or approval, specify the categories of local or regional authorities to which it
intends to confine the scope of the Charter or which it intends to exclude from its
scope. It may also include further categories of local or regional authorities within
the scope of the Charter by subsequent notification to the Secretary General of the
Council of Europe.
Article 14 – Provision of information
Each Party shall forward to the Secretary General of the Council of Europe all
relevant information concerning legislative provisions and other measures taken
by it for the purposes of complying with the terms of this Charter.
Part III

Article 15 – Signature, ratification and entry into force
1- This Charter shall be open for signature by the member States of the Council
of Europe. It is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of
the Council of Europe.
2- This Charter shall enter into force on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after the date on which four member States
of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Charter
in accordance with the provisions of the preceding paragraph.
3- In respect of any member State which subsequently expresses its consent to
be bound by it, the Charter shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the
instrument of ratification, acceptance or approval.
Article 16 – Territorial clause
1- Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to
which this Charter shall apply.
2- Any State may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary
General of the Council of Europe, extend the application of this Charter to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Charter shall
enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of
three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
3- Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect
of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification ad24

dressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the
first day of the month following the expiration of a period of six months after the
date of receipt of such notification by the Secretary General.
Article 17 – Denunciation
1- Any Party may denounce this Charter at any time after the expiration of a
period of five years from the date on which the Charter entered into force for it. Six
months’ notice shall be given to the Secretary General of the Council of Europe.
Such denunciation shall not affect the validity of the Charter in respect of the other
Parties provided that at all times there are not less than four such Parties.
2- Any Party may, in accordance with the provisions set out in the preceding
paragraph, denounce any paragraph of Part I of the Charter accepted by it provided
that the Party remains bound by the number and type of paragraphs stipulated in
Article 12, paragraph 1. Any Party which, upon denouncing a paragraph, no longer
meets the requirements of Article 12, paragraph 1, shall be considered as also having denounced the Charter itself.
Article 18 – Notifications
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States
of the Council of Europe of:
a) any signature;
b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
c) any date of entry into force of this Charter in accordance with Article 15;
d) any notification received in application of the provisions of Article 12, paragraphs 2 and 3;
e) any notification received in application of the provisions of Article 13;
f) any other act, notification or communication relating to this Charter.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed
this Charter.
Done at Strasbourg, this 15th day of October 1985, in English and French, both
texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe
shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.
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