Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği
Çerçeve Sözleşmesi
Madrid, 21.V.1980
Ek bu yayına dahil edilmemiştir
Resmi metindir

Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi'ne üye Devletler,
Avrupa Konseyi'nin amacının, üyeleri arasında daha sıkı bir birlik sağlamak ve aralarındaki
işbirliğini geliştirmek olduğunu dikkate alarak;
Avrupa Konseyi Statüsünün 1. maddesinde tanımlandığı

üzere, bu amacın, özellikle idari

alandaki anlaşmalarla takip edileceğini dikkate alarak;
Avrupa Konseyi'nin, amacına ulaşırken, Avrupa'nın yerel topluluklarının veya yönetimlerinin
katılımını sağlayacağını dikkate alarak;
Bu hedefe ulaşılmasında, sınırlardaki yerel ve bölgesel topluluk veya yönetimler arasında, bölgesel,
kentsel ve kırsal kalkınma, çevrenin korunması, kamu tesis ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve acil
durumlarda karşılıklı yardım gibi alanlardaki işbirliğinin potansiyel önemini dikkate alarak;

Avrupa'daki yerel ve bölgesel yönetimler arasındaki işbirliğinin, söz konusu yönetimlerin
görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmelerini kolaylaştırdığını ve özellikle sınır
bölgelerinin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunduğunu gösteren geçmiş tecrübeleri
göz önüne alarak;
Bu tür bir işbirliğini mümkün olduğu kadar ileriye götürme ve böylece sınır bölgelerinin ekonomik
ve sosyal gelişimine ve Avrupa halklarını birleştiren beraberlik ruhuna katkıda bulunma
kararlılığıyla;
Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
Madde 1
Akit Taraflar, kendi yetki alanları içindeki yerel topluluk veya yönetimler ile diğer Akit Tarafların
yetki alanı içindeki. yerel topluluk veya yönetimler arasındaki işbirliğini kolaylaştırmayı ve teşvik
etmeyi taahhüt ederler. Taraflar, bu amaç için gerek duyulabilecek anlaşmalar ve düzenlemelerin,
Tarafların her birinin farklı anayasal hükümleri de göz önünde tutularak, akdedilmesinin teşvikine
çaba göstereceklerdir.
Madde 2
1. Bu Sözleşme bakımından sınır ötesi işbirliği, iki veya daha fazla Akit Tarafın yetki alanı içindeki
yerel topluluk veya yönetimler arasındaki komşuluk ilişkilerini güçlendirmeye ve teşvike yönelik
her türlü uyumlu eylem ve bu

amaç için gerekli her türlü anlaşma veya düzenlemenin

akdedilmesi anlamında kullanılacaktır. Sınır ötesi işbirliği, yerel topluluk veya yönetimlerin iç
hukuk tarafından tanımlanan yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu tür yetkilerin kapsamı

ve özellikleri Bu Sözleşme tarafından değiştirilemez.
2. Bu Sözleşme bakımından, "yerel topluluk veya yönetimler" terimi, yerel ve bölgesel görevleri ifa
eden ve her bir Devletin iç hukukunda bu şekilde tanımlanan topluluklar, yönetimler veya organlar
anlamında kullanılacaktır. Bununla birlikte, her Akit Taraf, Sözleşmeyi imzalarken veya Avrupa
Konseyi Genel Sekreteri'ne yapacağı müteakip bir bildirimle, Sözleşmenin uygulama kapsamına
almak veya dışında tutmak niyetinde olduğu topluluk, yönetim veya organ, konu ve şekilleri
belirleyebilir.
Madde 3
1. Bu Sözleşme bakımından, Akit Taraflar, 2. maddenin 2. fıkrası hükümleriyle bağlı kalmak
kaydıyla, yerel topluluk veya yönetimlerin, Avrupa Konseyi çerçevesinde yerel topluluk veya
yönetimler arasında yapılmış çerçeve anlaşmalardan esinlenen her türlü girişimini
destekleyeceklerdir. Taraflar, gerekli görürlerse, Avrupa Konseyi bünyesinde yapılmış olan yerel
topluluk veya yönetimler arasındaki işbirliğini kolaylaştırmaya yönelik ikili veya çok taraflı
devletlerarası model anlaşmaları da dikkate alabilirler.
Akdedilen anlaşma veya düzenlemelerde, her bir Akit Tarafın özel durumunun gerektirdiği
herhangi bir değişiklikle, Bu Sözleşmeye ek, 1.1'den 1.5'e ve 2.1'den 2.6'ya kadar numaralanmış
model ve çerçeve anlaşma, statü ve mukaveleler esas alınabilir. Bu model ve çerçeve anlaşma,
statü ve mukaveleler, sadece yönlendirme amacına hizmet etmekte ve bir anlaşma değeri
taşımamaktadırlar.
2. Akit Taraflar, devletlerarası anlaşma yapılmasını gerekli görürlerse, bu anlaşmalar, diğer
hususların yanı sıra, sınır ötesi işbirliği ile ilgili yerel topluluk veya yönetimlerin yetkilerini
kullanabilecekleri kapsam, şekil ve sınırları belirleyebilir. Her anlaşma, ayrıca, hükümlerinin
uygulanacağı yönetim veya organları belirleyebilir.
3. Yukarıdaki hükümler, Akit Tarafların, ortaklaşa muvafakat etmeleriyle, başka sınır ötesi işbirliği
şekillerine başvurmalarını engellemez. Benzer şekilde, Bu Sözleşmenin hükümleri, mevcut işbirliği
anlaşmalarını geçersiz kılacak şekilde yorumlanmamalıdır.
4. Anlaşma ve düzenlemeler, Akit Tarafların, uluslararası ilişkiler ve genel politika bakımından iç
hukukunda belirlenmiş olan yetkilerine ve yerel topluluk veya yönetimlerin tabi oldukları kontrol ve
denetim kurallarına gereken dikkat gösterilerek akdedilir.
5. Bu amaçla, herhangi bir Akit Taraf, Bu Sözleşmeyi imzalarken veya Avrupa Konseyi Genel
Sekreteri'ne müteakiben gönderilecek bir bildirimle, kendi iç hukukunda, ilgili yerel topluluk veya
yönetimleri kontrol veya denetleme yetkisine sahip organları belirleyebilir.
Madde 4
Bütün Akit Taraflar, sınır ötesi işbirliğinin gelişmesini ve sorunsuz bir şekilde işleyişini
engelleyebilecek hukuki, idari ve teknik zorlukları gidermek için çaba gösterecek ve diğer Akit

Taraf veya Taraflara, durumun gerektirdiği ölçüde danışacaktır.
Madde 5
Akit Taraflar, Bu Sözleşmenin hükümlerine uygun bir şekilde sınır ötesi işbirliği içerisinde olan tüm yerel topluluk veya
yönetimlere, ulusal düzeyde işbirliği yapılıyormuşçasına aynı olanakları bahşetmenin yerindeliğini göz önünde
bulunduracaklardır.
Madde 6
Bütün Akit Taraflar, diğer bir Akit Tarafın, Bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine
getirmesini kolaylaştırmak amacıyla talep ettiği her türlü bilgiyi, mümkün olan en geniş ölçüde
temin edecektir.
Madde 7
Bütün Akit Taraflar, ilgili yerel topluluk veya yönetimlerin, Bu Sözleşme çerçevesinde kendilerine açık olan hareket
olanakları konusunda bilgilendirilmelerini sağlayacaktır.
Madde 8
1. Akit Taraflar, 3. maddede sözü edilen anlaşma ve düzenlemelerle ilgili tüm bilgileri Avrupa
Konseyi Genel Sekreteri'ne iletecektir.
2 .Bir ya da daha çok Akit Tarafça, Bu Sözleşmeye ya da model anlaşma ve düzenlemelere
eklemeler yapmak ya da bunları genişletmek amacıyla yapılan bütün öneriler, Avrupa Konseyi
Genel Sekreteri'ne iletilecektir. Genel Sekreter, müteakiben bunları, işlem hakkında karara verecek
olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne sunacaktır.
Madde 9
1. Bu Sözleşme, Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin imzasına açık olacaktır. Sözleşme onay, kabul veya uygun bulmaya
tabidir. Onay, kabul veya uygun bulma belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne teslim edilecektir.
2 .Bu Sözleşme, en az ikisinin aynı sınırı paylaşan Devlet olması koşuluyla, dördüncü onay, kabul
veya uygun bulma belgesinin tesliminden üç ay sonra yürürlüğe girecektir.
3. Bu Sözleşme, Sözleşmeyi müteakiben onaylayan, kabul eden veya uygun bulan imzacı Devlet
bakımından; onay, kabul veya uygun bulma belgesinin teslim tarihinden üç ay sonra yürürlüğe
girecektir.
Madde 10
1. Bu Sözleşmenin yürürlüye girmesinden sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, oybirliği ile,
Konsey üyesi olmayan herhangi bir Avrupa Devletini, Sözleşmeye katılmaya davet edebilir. Bu

davetin yapılabilmesi için, Sözleşmeyi onaylamış her Devletin açık mutabakatı gerekmektedir.
2 .Böyle bir katılım, katılım belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne teslim edilmesi suretiyle
gerçekleşecek ve belgenin teslim tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir.
Madde 11
1. Akit Taraflardan herhangi biri, Bu Sözleşmeyi Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne muhatap bir
bildirimde bulunmak suretiyle kendisi bakımından feshedebilir.
2 .Böyle bir fesih, bildirimin Genel Sekretere ulaştığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.
Madde 12
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri,
(a) herhangi bir imzayı; ,
(b) herhangi bir onay, kabul, uygun bulma veya katılım belgesinin
tevdiini;
(c) Bu Sözleşmenin 9. maddesi çerçevesindeki herhangi bir yürürlüğe giriş tarihini;
(d) 2. maddenin 2. fıkrası veya 3. maddenin 5. fıkrasındaki hükümlere istinaden yapılan herhangi
bir beyanı;
(e) 11. madde hükümlerine istinaden yapılan bildirimleri ve fesih keyfiyetinin yürürlüğe girdiği
tarihi;
Avrupa Konseyi üyesi Devletlere ve Bu Sözleşmeye katılmış devletlere bildirir.

Usulüne göre yetkili kılınmış olan, aşağıda imzaları bulunan temsilciler bu Sözleşmeyi
imzalamışlardır. Avrupa Konseyi Arşivinde saklanacak her iki metin de aynı derecede geçerli
olmak üzere, ingilizce ve fransızca dillerinde 21 Mayıs 1980 tarihinde Madrid’de imzalanmış
olup onaylanmış kopyalar Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından her bir üye devlete, bu
Sözleşmenin hazırlanmasına iştirak eden üye olmayan devletlere ve bu Sözleşmeyi onaylamak
üzere davet edilmiş olan herhangi bir devlete gönderilecektir.
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