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336
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. októbra 1985 bola v Štrasburgu otvorená
na podpis Európska charta miestnej samosprávy. Charta pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 1. júna
2000.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 516 z 26. októbra 1999 vyslovila súhlas s ratifikáciou charty
s vyhlásením, ktoré znie:
„Slovenská republika na základe článku 12 charty vyhlasuje, že sa zaväzuje dodržiavať tieto ustanovenia
charty:
článok 2,
článok 3 ods. 2,
článok 4 ods. 1, 2, 4 a 6,
článok 5,
článok 6 ods. 1,
článok 7 ods. 1, 2 a 3,
článok 8 ods. 1, 2 a 3,
článok 9 ods. 2, 3, 4 a 8,
článok 10 ods. 1,
článok 11.“.

EURÓPSKA CHARTA MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
PREAMBULA
Členské štáty Rady Európy, signatári tejto charty,
majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je dosiahnutie väčšej jednoty medzi jej členmi na účely ochrany
a realizácie ideálov a princípov, ktoré sú ich spoločným
dedičstvom;
majúc na zreteli, že jednou z metód na dosiahnutie
uvedeného cieľa sú dohody v oblasti správy;
majúc na zreteli, že miestne orgány sú jedným
z hlavných základov každého demokratického systému;
majúc na zreteli, že právo občanov podieľať sa na
riadení verejných vecí je jedným z demokratických
princípov uznávaných členskými štátmi Rady Európy;

miestnych orgánov vybavených demokraticky konštituovanými rozhodovacími orgánmi s vysokým stupňom autonómie, pokiaľ ide o ich kompetencie, spôsoby
a prostriedky uplatňovania týchto kompetencií a zdroje potrebné na ich plnenie,
dohodli sa takto:
Článok 1
Zmluvné strany sa zaväzujú považovať sa za viazané
nasledujúcimi článkami, a to spôsobom a v rozsahu
uvedenom v článku 12 tejto charty.
ČASŤ I
Článok 2

presvedčené o tom, že toto právo možno priamo
uplatňovať práve na miestnej úrovni;

Ústavné a právne základy miestnej samosprávy

presvedčené o tom, že existencia miestnych orgánov
so skutočnými právomocami môže zabezpečiť výkon
správy, ktorá je efektívna a zároveň i blízka k občanovi;

Princíp miestnej samosprávy je uznaný zákonodarstvom príslušnej krajiny, a kde je to možné, aj ústavou.

vedomé si toho, že ochrana a posilňovanie miestnej
samosprávy v rôznych európskych krajinách je dôležitým príspevkom k budovaniu Európy založenej na
zásadách demokracie a decentralizácie moci;

Pojem miestnej samosprávy

potvrdzujúc, že uvedené predpokladá existenciu
© IURA EDITION, spol. s r. o.

Článok 3

1. Miestna samospráva označuje právo a spôsobilosť
miestnych orgánov v medziach zákona spravovať a ria-
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diť podstatnú časť verejných záležitostí v rámci ich
kompetencií a v záujme miestneho obyvateľstva.
2. Toto právo vykonávajú rady alebo zastupiteľstvá,
ktorých členovia sú slobodne volení na základe
priameho, rovného a všeobecného volebného práva
tajným hlasovaním a ktoré môžu mať k dispozícii im
podriadené výkonné orgány. Toto ustanovenie nijako
neovplyvňuje možnosť konať zhromaždenia občanov,
referendum alebo použiť akúkoľvek inú formu priamej
účasti občanov tam, kde to dovoľuje zákon.
Článok 4
Pôsobnosť miestnej samosprávy
1. Základné práva a povinnosti miestnych orgánov
sú zakotvené v ústave alebo zákone. Toto ustanovenie
však nebráni tomu, aby miestnym orgánom boli v súlade so zákonom priznané osobitné práva a povinnosti.
2. Miestne orgány majú v medziach zákona plné
právo konať vo všetkých veciach, ktoré nie sú vyňaté
z ich pôsobnosti alebo nie sú v pôsobnosti iného
orgánu.
3. Vo všeobecnosti správu verejných vecí vykonávajú prednostne tie orgány, ktoré sú k občanovi najbližšie. Priznanie kompetencie inému orgánu by malo
zohľadňovať rozsah a charakter úlohy i požiadavky
efektívnosti a hospodárnosti.
4. Právomoci udelené miestnym orgánom sú obyčajne plné a výlučné. Tieto právomoci nesmie porušiť ani
obmedziť žiaden ústredný či regionálny orgán s výnimkou prípadov ustanovených zákonom.
5. Tam, kde právomoci deleguje ústredný alebo regionálny orgán a pokiaľ je to možné, majú miestne
orgány právo prispôsobiť ich vykonávanie miestnym
podmienkam.
6. Všetky záležitosti, ktoré sa priamo týkajú miestnych orgánov, sa v procese plánovania a rozhodovania,
pokiaľ je to možné, včas a primerane s nimi prerokujú.
Článok 5
Ochrana územných hraníc miestnych orgánov
So zainteresovanými miestnymi samosprávami sa
vopred prekonzultujú všetky miestne zmeny územných hraníc, prípadne sa tam, kde to zákon umožňuje,
uskutoční referendum.
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sú také, aby umožňovali prijímať vysokokvalifikovaných ľudí podľa ich zásluh a schopností; na tento účel
sa poskytujú primerané možnosti na vzdelávanie, odmeňovanie a perspektívu služobného postupu.
Článok 7
Podmienky výkonu funkcií na miestnej úrovni
1. Postavenie miestnych volených zástupcov im
umožňuje slobodný výkon ich funkcií.
2. Umožňuje primeranú finančnú náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie a tam, kde je to
vhodné, aj kompenzáciu ušlých príjmov alebo odmenu
za vykonanú prácu a zodpovedajúce sociálne zabezpečenie.
3. Všetky funkcie a činnosti, ktoré sa považujú za
nezlučiteľné so zastávaním volenej funkcie na miestnej
úrovni, sú stanovené zákonom alebo základnými právnymi princípmi.
Článok 8
Správny dohľad nad činnosťou miestnych orgánov
1. Akýkoľvek správny dohľad nad miestnymi orgánmi možno vykonávať len takým spôsobom a v takých
prípadoch, ktoré vymedzuje ústava alebo zákon.
2. Akýkoľvek správny dohľad nad činnosťou miestnych orgánov je obyčajne zameraný len na zabezpečenie jej súladu s právom a ústavnými princípmi. Správny dohľad však tam, kde je to účelné, môžu vykonávať
aj vyššie orgány, pokiaľ ide o plnenie úloh, ktorých
výkon je prenesený na miestne orgány.
3. Správny dohľad nad miestnymi orgánmi sa vykonáva tak, aby sa zabezpečila vyváženosť medzi mierou
zasahovania kontrolného orgánu a významom záujmov, ktoré má v úmysle chrániť.
Článok 9
Finančné zdroje miestnych orgánov
1. Miestne orgány majú v rámci hospodárskej politiky štátu právo na primerané vlastné finančné zdroje,
s ktorými môžu voľne disponovať v rámci svojich právomocí.
2. Finančné zdroje miestnych orgánov sú úmerné
kompetenciám, ktoré im ukladá ústava alebo zákon.

Primerané správne štruktúry
a zdroje zodpovedajúce úlohám miestnych orgánov

3. Aspoň časť finančných zdrojov miestnych orgánov je odvodená z miestnych daní a poplatkov, ktorých
výšku majú právo určovať v medziach zákona tieto
miestne orgány.

1. Ak sa pritom nedostanú do rozporu so všeobecnejšími zákonnými ustanoveniami, môžu si miestne
orgány samy určovať vlastné vnútorné administratívne štruktúry tak, aby ich prispôsobili miestnym potrebám a zabezpečili účinné riadenie.

4. Finančné systémy zabezpečujúce zdroje miestnych orgánov by mali byť dostatočne rozmanité a životaschopné na to, aby im umožňovali čo najlepšie
držať krok s reálnym vývojom nákladov spojených
s plnením ich úloh.

2. Podmienky služby zamestnancov miestnej správy

5. Ochrana finančne slabších miestnych orgánov

Článok 6
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vyžaduje zavedenie postupov finančného vyrovnávania alebo zodpovedajúcich opatrení zameraných na
korekciu dôsledkov nerovnomerného rozdelenia potenciálnych finančných zdrojov a finančných záväzkov, ktoré musia hradiť. Takéto postupy alebo opatrenia neznižujú slobodu konania miestnych orgánov
v rámci ich vlastnej kompetencie.
6. Spôsob prideľovania prerozdelených zdrojov sa
vhodným spôsobom prekonzultuje s miestnymi orgánmi.
7. Pokiaľ je to možné, dotácie miestnym orgánom nie
sú účelovo viazané. Poskytovanie dotácií neobmedzuje
základnú slobodu miestnych orgánov uskutočňovať
svoju politiku v rámci vlastnej pôsobnosti.
8. Pri získavaní úverov na kapitálové investície majú
miestne orgány v medziach zákona prístup na vnútorný kapitálový trh.
Článok 10
Právo miestnych orgánov na združovanie
1. Miestne orgány sú pri výkone svojich právomocí
oprávnené spolupracovať a v medziach zákona sa
združovať s inými miestnymi orgánmi na zabezpečovanie úloh spoločného záujmu.
2. V každom štáte sa uznáva právo miestnych orgánov stať sa členom združenia, ktoré chráni a rozvíja
ich spoločné záujmy, a právo stať sa členom medzinárodného združenia miestnych orgánov.
3. Miestne orgány majú právo za podmienok, ktoré
môžu byť vymedzené zákonom, spolupracovať s miestnymi orgánmi v iných krajinách.
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článok 9 ods. 1, 2 a 3,
článok 10 ods. 1,
článok 11.
2. Každý zmluvný štát pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení oznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európy vybrané odseky v súlade
s ustanovením odseku 1 tohto článku.
3. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek neskôr
oznámiť generálnemu tajomníkovi, že sa považuje za
viazanú ktorýmkoľvek ďalším odsekom tejto charty,
ktorý dovtedy ešte neprijala v súlade s ustanoveniami
odseku 1 tohto článku. Takýto dodatočný záväzok sa
pokladá za neoddeliteľnú súčasť ratifikácie, prijatia
alebo schválenia charty zmluvnou stranou, ktorá ho
oznámila, a má rovnaký účinok od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po uplynutí trojmesačnej lehoty odo
dňa prevzatia tohto oznámenia generálnym tajomníkom.
Článok 13
Orgány, na ktoré sa charta vzťahuje
Princípy miestnej samosprávy obsiahnuté v tejto
charte platia pre všetky kategórie miestnych orgánov
existujúce na území zmluvnej strany. Každá zmluvná
strana však zároveň môže pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení špecifikovať kategórie miestnych alebo regionálnych orgánov, na ktoré
chce pôsobnosť charty obmedziť alebo ktoré chce z jej
pôsobnosti vyňať. Následným oznámením generálnemu tajomníkovi Rady Európy môže zmluvná strana
charty zahrnúť do pôsobnosti charty aj ďalšie kategórie miestnych alebo regionálnych orgánov.
Článok 14

Článok 11

Poskytovanie informácií

Právna ochrana miestnej samosprávy
Miestne orgány majú právo na súdne opravné prostriedky s cieľom zabezpečiť slobodný výkon svojich
právomocí a rešpektovanie princípov samosprávy zakotvených vo vnútroštátnom zákonodarstve.

Každá zmluvná strana poskytne generálnemu tajomníkovi Rady Európy všetky potrebné informácie
týkajúce sa zákonov a iných opatrení, ktoré prijala
s cieľom splniť podmienky tejto charty.
ČASŤ III

ČASŤ II
Rôzne ustanovenia

Článok 15
Podpis, ratifikácia a nadobudnutie platnosti

Článok 12
Záväzky
1. Každá zmluvná strana sa zaväzuje považovať sa
za viazanú najmenej dvadsiatimi odsekmi prvej časti
tejto charty, z ktorých aspoň desať sa vyberie z týchto
odsekov:
článok 3 ods. 1 a 2,
článok 4 ods. 1, 2 a 4,
článok 5,
článok 7 ods. 1,
článok 8 ods. 2,
© IURA EDITION, spol. s r. o.

1. Táto charta je otvorená na podpis členským štátom Rady Európy. Podlieha ratifikácii, prijatiu alebo
schváleniu. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo
schválení sa uložia u generálneho tajomníka Rady
Európy.
2. Táto charta nadobudne platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo
dňa, keď štyri členské štáty Rady Európy vyjadrili svoj
súhlas byť viazané chartou v súlade s ustanoveniami
predchádzajúceho odseku.
3. Vo vzťahu ku ktorémukoľvek členskému štátu,
ktorý vyjadrí svoj súhlas byť viazaný chartou neskôr,
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nadobudne charta platnosť prvý deň mesiaca, ktorý
nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení.
Článok 16
Klauzula o územnej pôsobnosti
1. Každý štát môže pri podpise alebo uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení charty
určiť územie alebo územia, na ktorých sa bude táto
charta uplatňovať.
2. Každý štát môže kedykoľvek neskôr vyhlásením
zaslaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy rozšíriť uplatňovanie charty na akékoľvek iné územie
uvedené vo vyhlásení. Vo vzťahu k tomuto územiu
nadobudne charta platnosť prvý deň mesiaca, ktorý
nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa prijatia
takéhoto vyhlásenia generálnym tajomníkom.
3. Akékoľvek vyhlásenie urobené v zmysle predchádzajúcich dvoch odsekov môže byť vo vzťahu ku ktorémukoľvek územiu uvedenému v takomto vyhlásení
odvolané prostredníctvom oznámenia zaslaného generálnemu tajomníkovi. Odvolanie nadobudne platnosť
prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí šiestich
mesiacov odo dňa prijatia takéhoto oznámenia generálnym tajomníkom.
Článok 17
Výpoveď
1. Každá zmluvná strana môže vypovedať túto chartu kedykoľvek po uplynutí piatich rokov odo dňa, keď
pre ňu nadobudla platnosť. Výpoveď musí byť generálnemu tajomníkovi Rady Európy oznámená šesť mesiacov vopred. Takáto výpoveď nemá vplyv na platnosť
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charty pre ostatné zmluvné strany za predpokladu, že
vždy zostanú aspoň štyri zmluvné strany.
2. Každá zmluvná strana môže v súlade s ustanovením predchádzajúceho odseku kedykoľvek vypovedať
ktorýkoľvek odsek prvej časti charty, ktorý prijala, za
predpokladu, že zostáva viazaná takým počtom a druhom odsekov, aký je uvedený v článku 12 ods. 1. Každá
zmluvná strana, ktorá na základe vypovedania nejakého odseku už nespĺňa požiadavky článku 12 ods. 1, sa
považuje za stranu, ktorá vypovedala chartu ako celok.
Článok 18
Oznámenia
Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským
štátom Rady Európy:
a) každý podpis;
b) uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí
alebo schválení;
c) každý dátum nadobudnutia platnosti tejto charty
v súlade s článkom 15;
d) každé oznámenie prijaté podľa ustanovení článku 12 ods. 2 a 3;
e) každé oznámenie prijaté podľa ustanovení článku 13;
f) každý iný úkon, oznámenie alebo informáciu, ktoré
sa týkajú tejto charty.
Na dôkaz toho dolupodpísaní, ktorí boli na to riadne
splnomocnení, podpísali túto chartu.
Dané v Štrasburgu 15. októbra 1985 v anglickom
a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré zostane uložené v archíve Rady Európy. Jeho overené kópie zašle
generálny tajomník Rady Európy všetkým členským
štátom Rady Európy.
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Príloha k č. 336/2000 Z. z.

EUROPEAN CHARTER OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
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;
Convinced 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.
PA R T I
Article 2
Constitutional and legal foundation
for local self-government
The principle of local self-government shall be recog© IURA EDITION, spol. s r. o.

nised 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
competence 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
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planning and decision-making processes for all matters which concern them directly.
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 conditions 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.
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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.
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 internatio-
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nal 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.
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.
PA RT 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 ratification, acceptance or approval, shall
notify 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 to 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.
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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.
PA RT II I
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 accesion, specify the territory or territories
to which this Charter shall apply.

Authorities to which the Charter applies

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.

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.
However, each Party may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify
the categories of local or regional authorities to which

3. Any declaration made under the two preceding
paragraphs may, in respect of any territory specified
in such declaration, be withdrawn by a notification
addressed 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

Article 13
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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.
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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.

