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AVRUPA KONSEYİ STATÜSÜ
Avrupa Konseyi'nin Statüsü'ne Dair Sözleşme 5 Mayıs 1949 tarihinde
Londra'da imzaya açılmış ve 42. maddeye uygun olarak 3 Ağustos 1949
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleşmeye 13 Nisan 1950 tarihinde
katılmış ve 12 Aralık 1949 tarihinde onaylamıştır. 5456-Sayılı Onay
Kanunu 17 Aralık 1949 gün ve 7382 Sayılı Resmi Gazete'de
yayınlanmıştır.
Belçika Krallığı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Krallığı, Danimarka
Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda Cumhuriyeti,
İsveç Krallığı, İtalya Cumhuriyeti, Lüksembourg Büyük Dukalığı ve
Norveç Krallığı hükümetleri;
Adalet ve uluslararası işbirliğine dayalı olan barışı sürdürmenin
insanlık toplumu ve uygarlığının korunması için yaşamsal bir önem
taşıdığına inanarak; Halklarının ortak mirası olan ve tüm gerçek
demokrasilerin temelindeki bireysel özgürlük, siyasal özgürlük ve hukuk
düzeni ilkelerinin gerçek kaynağını oluşturan manevi ve ahlaki değerlere
derin bağlılıklarını yeniden belirterek;
Bu ülkülerin korunması, daha ileri düzeyde gerçekleştirilmesi ve
ekonomik ve sosyal ilerlemenin sağlanması amaçlarıyla Avrupa’nın aynı
anlayıştaki tüm üyeleri arasında daha yakın bir birliğe gerek olduğuna
inanarak;
Bu gerekçeyle ve halklarının bu konudaki açık beklentilerine karşılık
olmak üzere Avrupa devletlerini daha yakın bir birliğe kavuşturacak bir
örgüt kurmanın ivedi gereğini göz önüne alarak;
Sonuç olarak, bir Hükümet Temsilcileri Komitesiyle bir Danışma
Meclisinden oluşan bir Avrupa Konseyi kurmaya karar vermiş ve bu
amaçla aşağıdaki Statüyü benimsemiştir.
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BÖLÜM I
AVRUPA KONSEYİNİN AMACI
Madde 1 - 1. Avrupa Konseyinin amacı, ortak mirasları olan ülkü ve
ilkeleri korumak ve gerçekleştirmek ve ekonomik ve sosyal ilerlemelerini
kolaylaştırmak üzere üyeleri arasında daha güçlü bir birliğe ulaşmaktır.
2. Bu amaç; ortak ilgi konusu olan sorunların görüşülmesi, ekonomik,
sosyal kültürel, bilimsel, hukuksal ve yönetsel konularla insan hakları ve
temel özgürlüklerin korunması ve daha ileri düzeyde gerçekleşmesi
konusunda sözleşmeler ve ortak eylemler yoluyla Konsey organları eliyle
izlenir.
3. Üyelerin Avrupa Konseyine katılmaları Birleşmiş Milletlerin ve taraf
oldukları öteki uluslararası örgüt veya birliklerin etkinliklerine
katılmalarını etkilemez.
4. Ulusal savunmaya ilişkin konular, Avrupa Konseyinin alanı dışındadır.
BÖLÜM II
ÜYELİK
Madde 2 - Avrupa Konseyi üyeleri, bu Statünün taraflarıdır.
Madde 3 - Avrupa Konseyinin her üyesi, hukukun üstünlüğü ilkesiyle
yargı yetkisi içindeki herkesin insan hakları ve temel özgürlüklerden
yararlanması ilkesini kabul eder ve 1. Bölümde belirlenen Konsey
amacının gerçekleşmesinde içten ve etkin bir biçimde işbirliği yapmayı
üstlenir.
Madde 4 - 3. maddenin hükümlerini yerine getirmede yeterli ve istekli
olduğu görülen herhangi bir Avrupa devleti, Bakanlar Komitesi tarafından
Avrupa Konseyi üyesi olmaya çağrılabilir. Bu yolla çağrılan bir devlet, bu
Statüye katılma belgesini Genel Sekretere vermesi üzerine üye sıfatını
kazanır.
Madde 5 - 1. Özel durumlarda, 3. maddenin hükümlerini yerine
getirme yeterliği ve isteği bulunduğu görülen bir Avrupa ülkesi, Bakanlar
Komitesi tarafından Avrupa Konseyinin ortak üyesi olmaya çağrılabilir.
Bu yolla çağrılan bir ülke, bu Statüyü kabul ettiğini gösteren bir belgeyi
Genel Sekretere vermesi üzerine bir “Ortak Üye” olur. Bir ortak üye ancak
Danışma Meclisinde temsil edilmeye yetkilidir.
2. Bu Statüdeki “üye” sözü, Bakanlar Komitesindeki temsil bağlamı
dışında, ortak üyeleri de kapsar.
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Madde 6 - Yukarıdaki 4. ve 5. maddelere göre çağrı yapılmadan önce
Bakanlar Komitesi, önerilen üyenin Danışma Meclisinde bulundurmaya
yetkili olduğu temsilci sayısını ve göreli mali katkısını belirler.
Madde 7 - Avrupa Konseyinin herhangi bir üyesi, Genel Sekretere
resmi bir bildirimde bulunarak Konseyden çekilebilir. Bu türlü çekilmeler,
bildirimin mali yılın ilk dokuz ayı içinde yapılması durumunda o mali
yılın sonunda, mali yılın son üç ayı içinde yapılması durumundaysa,
gelecek mali yılın sonunda hüküm kazanır.
Madde 8 - 3. madde hükümlerini ciddi biçimde çiğneyen herhangi bir
Konsey üyesinin temsil hakları askıya alınabilir ve Bakanlar Komitesi
tarafından 7. madde hükümlerine göre çekilmesi istenebilir. Böyle bir üye
bu isteğe uymazsa
Komite, belirleyebileceği bir tarihten başlayarak bu üyenin Konsey
üyeliğinin sona erdiğine karar verebilir.
Madde 9 - Bakanlar Komitesi, mali yükümlülüğünü yerine getirmeyen
bir üyenin bu yükümlülüğünü yerine getirmediği sürece Komitedeki ve
Danışma Meclisindeki temsil hakkını askıya alabilir.
BÖLÜM III
GENEL HÜKÜMLER
Madde 10 - Avrupa Konseyinin organları:
1. Bakanlar Komitesi;
2. Danışma Meclisidir.
Her iki organa da Avrupa Konseyi Sekreterliği hizmet verir.
Madde 11 - Avrupa Konseyinin merkezi Strasbourg’dadır.
Madde 12 - Avrupa Konseyinin resmi dilleri Fransızca ve İngilizce’dir.
Bakanlar Komitesi ve Danışma Meclisinin çalışma kurulları, hangi
durumlarda ve ne gibi koşullar altında başka dillerin kullanılabileceğini belirler.
BÖLÜM IV
BAKANLAR KOMİTESİ
Madde 13 - Bakanlar Komitesi, 15. ve 16. maddeler uyarınca Avrupa
Konseyi adına eylemde bulunan bir organdır.
Madde 14 - Her üye, Bakanlar Komitesinde bir temsilci bulundurmaya
yetkilidir ve her temsilcinin bir oyu vardır. Komitedeki temsilciler
Dışişleri Bakanlarıdır. Bir Dışişleri Bakanı hazır bulunamadığında ya da
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durum bunu gerektirdiğinde, kendisi adına davranmak ve olanaklıysa
hükümetinin bir üyesi olmak üzere yerine bir yedek temsilci atayabilir.
Madde 15 - 1. Bakanlar Komitesi, Danışma Meclisinin tavsiyesi
üzerine veya kendi girişimiyle, sözleşme ve uzlaşmaların yapılması ve
hükümetlerce belli konularda ortak bir politikanın izlenmesi dahil, Avrupa
Konseyinin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli önlemleri inceler.
Vardığı sonuçlar Genel Sekreter tarafından üyelere duyurulur.
2. Komitenin vardığı sonuçlar, gereğinde, üye hükümetlere tavsiyeler
niteliği kazanabilir. Komite, üye hükümetlerden bu tavsiyeler konusunda
aldıkları önlemleri bildirmelerini isteyebilir.
Madde 16 - Bakanlar Komitesi, Danışma Meclisinin yetkilerine ilişin
24, 28, 30, 32 ve 35. maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere, Avrupa
Konseyinin iç örgütlenmesi ve düzenlenmesine ilişkin her konuda
bağlayıcı kararlar alabilir. Bu amaçla, gerekli mali ve yönetsel
düzenlemeleri yapar.
Madde 17 - Bakanlar Komitesi, yararlı gördüğü özel amaçlarla
danışsal ve teknik komiteler veya komisyonlar oluşturabilir.
Madde 18 - Bakanlar Komitesi, kendi çalışma kurallarını koyar ve
öteki konuların yanısıra,
1. Toplantı ve karar yeter sayısını;
2. Başkanın atanma yöntemi ve görev süresini;
3. Karar önerilerinde bulunmak üzere izlenecek yol dahil, gündemin
hazırlanma kurallarını
4. 14. maddeye göre yedek temsilcilerin atanması için gerekli
bildirimin koşullarını;
Belirler
Madde 19 - Danışma Meclisinin her toplantı döneminde Bakanlar
Komitesi, gerekli belgelerle birlikte etkinlikleri konusunda Meclisi
bilgilendirir.
Madde 20 - 1. aşağıdaki önemli konulara ilişkin Bakanlar Komitesi
kararları, oy veren temsilcilerin oybirliğini ve Komiteye katılmaya yetkili
temsilcilerin çoğunluğunun oyunu gerektirir.
a) 15. maddenin (2.) fıkrasıyla ilgili tavsiyeler;
b) 19. maddeyle ilgili sorunlar;
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c) 21. maddenin (l.a) ve (2.) fıkralarıyla ilgili sorunlar;
d) 33. maddeyle ilgili sorunlar;
e) 1. maddenin (4.) fıkrasıyla 7, 15, 20 ve 22. maddelerin değiştirilmesi
konusunda tavsiyeler ve
f) Öneminden ötürü, aşağıdaki (4.) fıkraya göre alınmış bir kararla
Komitenin oybirliğini gerektirdiğine karar verebileceği sorunlar.
2. Çalışma kurallarından ya da mali ve yönetsel düzenlemelerden
doğan sorunlar, Komiteye katılmaya yetkili temsilcilerin salt
çoğunluğuyla kararlaştırılabilir.
3. 4. ve 5. maddelere göre Komitenin alacağı kararlar, Komiteye
katılmaya yetkili tüm temsilcilerin üçte iki çoğunluğunun oyunu
gerektirir.
4. Bütçenin, çalışma kurallarının ve mali ve yönetsel düzenlemelerin,
yukarıdaki (1e) fıkrasında belirtilenler dışında, bu Statünün maddelerinin
değiştirilmesi tavsiyelerinin kabulü ve kuşku doğduğu durumlarda bu
maddenin hangi fıkrasının uygulanacağına ilişkin kararlar dahil,
Komitenin tüm öteki kararları, oy kullanan temsilcilerin üçte ikilik
çoğunluğunun ve Komiteye katılmaya yetkili temsilcilerin çoğunluğunun
oyunu gerektirir.
Madde 21 - 1. Komite tersine bir karar almadıkça, Bakanlar
Komitesinin toplantıları;
a) Kapalı olarak ve
b) Konseyin merkezinde,
Yapılır.
2. Komite, kapalı olarak yapılan bir toplantının sonuç ve tartışmalarına
ilişkin hangi bilgilerin yayımlanacağını belirler.
3. Komite, Danışma Meclisinin her dönem başlangıcından önce ve
başlangıcında; bunun dışında gerek gördükçe toplanır.
BÖLÜM V
DANIŞMA MECLİSİ
Madde 22 - Danışma Meclisi Avrupa Konseyinin görüşme organıdır.
Bu statüye göre yetkisi içine giren konulan görüşür ve aldığı kararlan
tavsiyeler biçiminde Bakanlar Komitesine sunar.
Madde 23 - 1. Danışma Meclisi, Avrupa Konseyinin 1. bölümünde
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tanımlanmış olan amaç ve alanı içindeki herhangi bir konuyu tartışıp
tavsiyelerde bulunabilir. Bakanlar Komitesi tarafından görüş bildirme
isteğiyle kendisine verilmiş herhangi bir konu üzerinde tartışıp
tavsiyelerde bulunabilir.
2. Danışma Meclisi, yukarıdaki (1.) fıkra hükümleri uyarınca
gündemini hazırlar. Bunu yaparken Konsey üyelerinden kimilerinin ya da
tümünün taraf olduğu öteki Avrupa Uluslararası Örgütlerinin çalışmalarını
göz önünde bulundurur.
3. Meclis Başkanı kuşku doğduğunda, dönem sırasında ortaya konan
herhangi bir sorunun Meclis gündeminde bulunup bulunmadığını
kararlaştırır.
Madde 24 - Danışma Meclisi 38. maddenin (4.) fıkrası hükümlerini
gereğince göz önüne alarak 23. maddeye göre yetki alanına giren herhangi
bir konuyu inceleyerek kendisine rapor sunmak, gündemindeki konulan
araştırmak ve tüm çalışma kurallarına ilişkin görüş bildirmek üzere
komite ve komisyonlar oluşturabilir.
Madde 25 - 1. Danışma Meclisi, her üyenin, kendi kararlaştıracağı
yöntemle kendi parlamentosu tarafından ve üyeleri arasından seçilmiş
veya parlamento üyeleri arasından atanmış temsilcilerinden oluşur.
Bununla birlikte her üye hükümetin parlamento toplantıda bulunmadığı ve
bu konuda izlenecek kuralı koymamış olduğu durumlarda gerekli ek
atamaları yapmaya hakkı vardır. Her temsilci, temsil ettiği üyenin uyruğu
olmalıdır. Ancak, bir meclis üyesi, aynı zamanda Bakanlar Komitesi üyesi
olamaz.
Bu yolla atanmış olan temsilcilerin görev süresi atanmalarını izleyen
olağan dönemin açılış tarihinden başlar, bir sonraki olağan dönemin ya da
daha sonraki olağan dönemin açılışında sona erer. Ancak parlamento
seçimleri yapıldığında üyelerin yeni atamalarda bulunma yetkisi vardır.
Bir üye, ölüm veya çekilmeden doğan boşlukları doldurur ya da
Parlamento seçimler sonucu yeni atamalar yaparsa, yeni temsilcilerin
görev süresi, atanmalarını izleyen ilk oturum tarihinden başlar.
2. Bir meclis dönemi içinde Meclisin onayı olmadan hiç bir temsilcinin
görevine son verilemez.
3. Her temsilcinin, hazır bulunmadığı durumlarda kendisi yerine
oturumlara katılacak, konuşacak ve oy verecek bir yedeği bulunabilir.
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Yukarıdaki (1.) fıkra hükümleri, yedeklerin atanmasına da uygulanır.
Üyeler, aşağıda belirtilen sayıda temsilci bulundurmaya yetkilidir.
Almanya (13.7.1950)
18
Andora (10.10.1994)
2
Arnavutluk (13.07.1995)
4
Avusturya (16.04.1956)
6
Azerbaycan (25.1.2001)
6
Belçika (5.5.1949)
7
Bulgaristan (7.5.1992)
6
Büyük Britanya Birleşik Krallığı
ve Kuzey İrlanda (5.5.1949)
18
Çek Cumhuriyeti (30.6.1993)
7
Danimarka (5.5.1949)
5
Ermenistan (25.1.2001)
4
Estonya (14.5.1993)
3
Finlandiya (5.5.1989)
5
Fransa (5.5.1949)
18
Gürcistan (27.4.1999)
5
Hırvatistan (6.11.1996)
5
Hollanda (5.5.1949)
7
İrlanda (5.5.1949)
4
İspanya (24.11.1977)
12
İsveç (5.5.1949)
6
İsviçre (6.5.1963)
6
İtalya (5.5.1949)
18

İzlanda (9.3.1950)
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
(24.5.1961)
Latviya (10.2.1995)
Lihtenştayn (23.11.1978)
Litvanya (14.5.1993)
Lüksemburg (5.5.1949)
Macaristan (6.11.1990)
Malta (29.4.1965)
Eski Yugoslavya Makedonya
Cumhuriyeti (9.11.1995)
Moldavya (13.7.1995)
Norveç (5.5.1949)
Polonya (29.11.1991)
Portekiz (22.9.1976)
Romanya (7.10.1993)
Rusya Federasyonu (28.2.1996)
San Marino (16.11.1988)
Slovakya (30.6.1993)
Slovenya (14.5.1993)
Türkiye (13.4.1950)
Ukrayna (9.11.1995)
Yunanistan (9.8.1949)

3
3
3
2
4
3
7
3
3
5
5
12
7
10
18
2
5
3
12
12
7

Madde 27 - Bakanlar Komitesinin Danışma Meclisi görüşmelerinde
topluca temsil edilebilme veya Komitenin bireysel temsilcilerinin ya da
yedeklerinin Mecliste söz alabilme koşulları Meclise danışıldıktan sonra
Komite tarafından bu konuda hazırlanacak çalışma kurallarına göre
belirlenir.
Madde 28 - 1. Danışma Meclisi kendi çalışma kurallarını koyar ve
üyeleri arasından başkanını seçer. Başkan, gelecek olağan döneme kadar
görevde kalır.
2. Başkan oturumu yönetir, ancak görüşmelere katılıp oy veremez.
Başkan olan temsilcinin yedeği onun yerine oturuma katılır, konuşur ve oy
kullanır.
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3. Çalışma kurulları, ötekilerin yanı sıra,
a) Toplantı ve karar yeter sayısını:
b) Başkan ve öteki görevlilerin seçilme yöntemi ve görev sürelerini;
c) Gündemin hazırlanma ve temsilcilere duyurulma yöntemini;
d) Temsilcilerin ve yedeklerinin adlarının bildirilme zamanını ve
biçimini; belirler
Madde 29 - 30. maddenin hükümleri saklı kalmak üzere, Danışma
Meclisinin,
1. Bakanlar Komitesine tavsiyeleri içeren;
2. Komiteye Mecliste görüşülmesi için konular öneren;
3. Komite ve komisyonlar kur’an;
4. Dönemlerin başlangıç tarihini belirleyen;
5. Yukarıdaki fıkralarda yer almayan durumlarda karar yeter sayısını
veya kuşku doğduğunda gerekli çoğunluğu belirleyen;
Kararları dahil tüm kararları oy veren temsilcilerin üçte iki
çoğunluğunu gerektirir.
Madde 30 - Danışma Meclisinin, görevlilerin seçilmesi, komite ve
komisyonlarda hizmet verecek kimselerin atanması ve çalışma
kurallarının kabulünü içeren iç işleyişe ilişkin konulardaki kararları, 29.
maddenin 5. fıkrası uyarınca Meclisin belirleyeceği çoğunlukla alınır.
Madde 31 - Bir konunun Danışma Meclisinin gündeminde yer alması
için Bakanlar Komitesine yapılacak öneriler üzerindeki görüşmeler
önerilen konunun saptanmasıyla, gündeme alınması konusundaki yandaş
ve karşı gerekçelerle sınırlıdır.
Madde 32 - Danışma Meclisi, her yıl olağan dönemde toplanır. Olağan
dönem oturumlarının tarih ve süresi, elden geldiğince üyelerin parlamento
oturumları ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun oturumlarıyla
çakışmayacak biçimde Meclis tarafından belirlenir. Meclis ve Bakanlar
Komitesi birlikte tersine karar vermedikçe olağan dönem oturumlarının
süresi, bir ayı aşamaz.
Madde 33 - Meclis ve Bakanlar Komitesi birlikte başka bir yerde
yapılmasına karar vermedikçe Danışma Meclisinin olağan dönem
oturumları Konseyin merkezinde yapılır.
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Madde 34 - Danışma Meclisi, Bakanlar Komitesi veya Meclis
Başkanının girişimiyle ve oturumun tarih ve yeri dahil aralarında anlaşma
sağladıktan sonra olağanüstü bir toplantıya çağrılabilir.
Madde 35 - Danışma Meclisi tersine karar almadıkça görüşmeleri
açıktır.
BÖLÜM VI
SEKRETERLİK
Madde 36 - 1. Sekreterlik bir Genel Sekreter, bir Genel 5ekreter
Yardımcısı ve gerekli öteki personelden oluşur.
2. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı, Bakanlar Komitesinin
tavsiyesi üzerine Danışma Meclisi tarafından atanır.
3. Sekreterliğin öteki personeli, yönetsel işlem kurallarına göre Genel
Sekreter tarafından atanır.
4. Sekreterliğin hiç bir üyesi, herhangi bir hükümetten ücretli bir görev
kabul edemez. Yine bir Sekreterlik üyesi, Danışma Meclisinin ya da ulusal
yasama organlarının üyesi olmayacağı gibi, göreviyle bağdaşmayan bir
işle uğraşamaz.
5. Sekreterliğin tüm görevlileri, görevinin Avrupa Konseyi için
olduğuna ve bu görevi herhangi bir ulusal düşünceden etkilenmeksizin
vicdanına göre yerine getireceğine, görevlerini yaparken herhangi bir
hükümetten ya da Konsey dışındaki bir makamdan talimat alıp
almayacağına, salt Konseye karşı sorumlu bir uluslararası memur
statüsüyle bağdaşmayacak herhangi bir eylemden kaçınacağına ilişkin
resmi bir bildirimde bulunur. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı
bu bildirimi Komite önünde, öteki görevlilerse Genel Sekreter önünde
yapar.
6. Her üye, Genel Sekreterin ve Sekreterlik görevlilerinin
sorumluluklarının özellikle uluslararası niteliğine saygı gösterir ve
sorumluluklarını yerine getirirken onları etkilemekten kaçınır.
Madde 37 - 1. Sekreterlik Konseyin merkezinde bulunur.
2. Genel Sekreter, Sekreterliğin çalışmalarından Bakanlar Komitesine
karşı sorumludur. Ötekilerin yanı sıra, 38. maddenin (4.) fıkrası hükümleri
saklı kalmak üzere Danışma Meclisinin gerek duyduğu sekreterlik ve
öteki hizmetleri sağlar.
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BÖLÜM VII
MALİ KONULAR
Madde 38 - 1. Her üye, Bakanlar Komitesi ve Danışma Meclisindeki
temsilinin giderlerini kendisi karşılar.
2. Sekreterliğin giderleri ve tüm öteki ortak giderler, tüm üyeler
arasında üyelerin nüfuslarına göre Komite tarafından belirlenecek
oranlarda bölüşür. Ortak üyelerin katkıları Komite tarafından belirlenir.
3. Konseyin bütçesi, mali düzenlemeler uyarınca Genel Sekreter
tarafından yıllık olarak kabul edilmek üzere Komiteye sunulur.
4. Genel Sekreter, Meclisten gelen ve Meclis ve etkinlikleri için
bütçede ayrılmış miktarı aşan harcamaları içeren istekleri Komiteye iletir.
5. Genel Sekreter, Komiteye sunulmuş tavsiyelerden her birinin yerine
getirilmesinin yol açacağı giderlere ilişkin tahmini tutarını da Bakanlar
Komitesine sunar. Uygulanması ek harcamayı gerektiren bir karar, bu gibi
bir ek harcamaya karşılık olan masraf tahminleri onaylanmadıkça,
Bakanlar Komitesince kabul edilmiş sayılmaz.
Madde 39 - Genel Sekreter, her yıl üyelerin hükümetlerince ödenecek
katkı tutarını bildirir ve her üye bunu Genel Sekretere öder. Ödeme
yükümlülüğü bildirim tarihinde başlar ve en geç bu tarihten sonraki altı ay
içinde yerine getirilir.
BÖLÜM VIII
AYRICALIK VE DOKUNULMAZLIKLAR
Madde 40 - 1. Avrupa Konseyi, üyelerin temsilcileri ve Sekreterlik;
üyelerin ülkelerinde, görevini yerine getirmek için gereken ölçüde
ayrıcalık ve dokunulmazlıklardan yararlanır. Bu dokunulmazlık; Danışma
Meclisinin tüm temsilcilerinin Meclisteki veya Komite ve
Komisyonlardaki sözleri ve oyları nedeniyle tüm üye ülkelerde
tutuklanma ve yasal işleme karşı bağışıklığı içerir.
2. Üyeler yukarıdaki (1.) fıkranın hükümlerini yerine getirmek üzere
olabildiğince kısa bir sürede anlaşmaya varmayı üstlenir. Bu amaçla
Bakanlar Komitesi, üyelerin hükümetlerine, ülkelerinde tanınacak
ayrıcalık ve dokunulmazlıkları tanımlayan bir anlaşmanın kabulünü
tavsiye eder. Ayrıca, Fransa Cumhuriyeti hükümetiyle Konseyin
merkezinde yararlanacağı ayrıcalık ve dokunulmazlıkları belirleyen bir
özel anlaşmaya varılır.
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BÖLÜM IX
DEĞİŞİKLİKLER
Madde 41 - 1. Bu Statünün değiştirilmesi yolundaki öneriler, Bakanlar
Komitesinde veya 23. maddede öngörülen koşullara göre Danışma
Meclisinde yapılabilir.
2. Komite, uygun gördüğü değişiklikleri tavsiye eder ve bir Protokol
biçiminde düzenlenmesini sağlar.
3. Statüyü değiştiren bir Protokol, üyelerin üçte ikisi tarafından
imzalanıp onaylanınca yürürlüğe girer.
4. Bu maddenin daha önceki fıkralarının hükümlerine bağlı olmaksızın
23., 35. maddeleriyle 38. ve 39. maddelerini değiştiren ve Komite ve
Meclisçe kabul edilen değişiklikler, kabul edildiğini gösteren ve Genel
Sekreter tarafından üyelerin hükümetlerine verilen bir belgenin taşıdığı
tarihte yürürlüğe girer. Bu fıkra, ancak Meclisin ikinci olağan döneminin
bitiminden sonra işlerlik kazanır.
BÖLÜM X
SON HÜKÜMLER
Madde 42 - 1. Bu Statü, onaylamaya açıktır. Onay belgeleri Büyük
Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı hükümetine verilir.
2. Bu Statü, yedi onay belgesinin verilmesiyle birlikte yürürlüğe girer.
Birleşik Krallık Hükümeti, Statünün yürürlüğe girdiğini bildiren ve o
tarihteki Avrupa Konseyi üyelerinin adlarını gösteren bir belgeyi tüm
imzacı hükümetlere gönderir.
3. Bundan sonra bu Statüyü imzalayan her devlet, kendi onay belgesini
verdiği tarihten başlayarak bu Statüye taraf olur.
Gereğince yetkili kılınmış olan aşağıda imzası bulunanlar, yukarıdaki
hükümleri kabul ederek bu Statüyü imzalamıştır.
Bu Statü, her iki metni de özgün olmak ve tek kopya olarak Birleşik
Krallık Arşivine konmak üzere Fransızca ve İngilizce olarak 1949
Mayısının 5.günü Londra’da yapılmıştır. Birleşik Krallık Hükümeti onaylı
örneklerini öteki imzacı Hükümetlere gönderir.

