
Протокол про внесення поправок до Європейської соціальної хартії*  
Турін, 21 жовтня 1991 року European Treaty Series/142  

Держави-члени Ради Європи, що пiдписали цей Протокол до Європейської соцiальної хартiї, яку 
було вiдкрито для пiдписання в Турiнi 18 жовтня 1961 року (далi ”Хартiя”),сповненi рiшучостi вжити 
заходiв для пiдвищення ефективностi Хартiї, i зокрема для полiпшення функцiонування її 
наглядового механiзму,вважаючи у зв'язку з цим за доцiльне внести поправки до деяких положень 
Хартiї, погодились про таке: 

Стаття 1 

Стаття 23 Хартiї викладається у такій редакції: 

”Стаття 23. Надання копiй доповiдей i коментарiв 

1. Надсилаючи Генеральному секретарю доповiдь згiдно зi статтями 21 i 22, кожна Договiрна 
Сторона надає копiю цiєї доповiдi тим своїм нацiональним органiзацiям, що є членами мiжнародних 
органiзацiй роботодавців i профспiлок, яким запропоновано вiдповiдно до пункту 2 статтi 27 бути 
представленими на засiданнях Урядового комiтету. Цi органiзацiї надсилають Генеральному 
секретарю будь-якi коментарi до доповiдей Договiрних Сторiн. Генеральний секретар надає копiю 
цих коментарiв вiдповiдним Договiрним Сторонам, якi можуть дати на них вiдповiдь. 

2. Генеральний секретар надсилає копiю доповiдей Договiрних Сторiн мiжнародним неурядовим 
органiзацiям, якi мають консультативний статус при Радi Європи i особливу компетенцiю в 
питаннях, що регулюються цiєю Хартiєю. 

3. Доповiдi та коментарi, згаданi в статтях 21, 22 i в цiй статтi, надаються для ознайомлення на 
відповідний запит”. 

Стаття 2 

Стаття 24 Хартiї викладається у такій редакції: 

”Стаття 24. Розгляд доповiдей 

1. Доповiдi, надiсланi Генеральному секретарю вiдповiдно до статей 21 i 22, розглядаються 
Комiтетом незалежних експертiв, утвореним згiдно зi статтею 25. Комiтету подаються також на 
розгляд будь-якi коментарi, надiсланi Генеральному секретарю вiдповiдно до пункту 1 статтi 23. 
Пiсля завершення свого розгляду Комiтет незалежних експертiв складає доповiдь, яка мiстить його 
висновки. 

2. Що стосується доповiдей, згаданих у статтi 21, то Комiтет незалежних експертiв з правової точки 
зору оцiнює вiдповiднiсть нацiональних законодавства та практики зобов'язанням вiдповiдних 
Договiрних Сторiн, що випливають iз Хартiї. 

3. Комiтет незалежних експертiв може звертатися безпосередньо до Договiрних Сторiн iз запитами 
про надання додаткових пояснень та iнформацiї. У зв'язку з цим Комiтет незалежних експертiв 
може також, у разi необхідності, провести засiдання з представниками Договiрної Сторони або на 
свою власну iнiцiативу, або на прохання вiдповiдної Договiрної Сторони. Iнформацiя про це 
надається органiзацiям, згаданим у пунктi 1 статтi 23. 

4. Висновки Комiтету незалежних експертiв оприлюднюються i надсилаються Генеральним 
секретарем Урядовому комiтету, Парламентськiй асамблеї i органiзацiям, згаданим у пунктi 1 статтi 
23 i пунктi 2 статтi 27”. 

Стаття 3 

Стаття 25 Хартiї викладається у такій редакції: 



”Стаття 25. Комiтет незалежних експертiв 

1. До складу Комiтету незалежних експертiв входить не менше дев'яти членiв, що обираються 
Парламентською асамблеєю бiльшiстю поданих голосiв iз списку висунутих Договiрними 
Сторонами експертiв, якi вiдзначаються найвищою сумлiннiстю i мають визнаний авторитет у галузi 
нацiональних i мiжнародних соцiальних питань. Точна кiлькiсть членiв Комiтету визначається 
Комiтетом мiнiстрiв. 

2. Члени Комiтету обираються на шiсть рокiв. Вони можуть бути переобранi тiльки один раз. 

3. Член Комiтету незалежних експертiв, обраний для замiщення члена, строк повноважень якого не 
минув, обіймає посаду протягом решти частини строку повноважень свого попередника. 

4. Члени Комiтету засiдають в ньому в своїй особистiй якостi. Упродовж їхнього строку 
повноважень вони не можуть виконувати жодні функцiї, якi є несумiсними з вимогами незалежностi, 
неупередженостi та доступностi, притаманними їхнiй посадi”. 

Стаття 4 

Стаття 27 Хартiї викладається у такій редакції: 

”Стаття 27. Урядовий комiтет 

1. Доповiдi Договiрних Сторiн, коментарi та iнформацiя, надiсланi вiдповiдно до пункту 1 статтi 23 i 
пункту 3 статтi 24, а також доповiдi Комiтету незалежних експертiв подаються на розгляд 
Урядовому комiтету. 

2. До складу Комiтету входить по одному представнику вiд кожної Договiрної Сторони. Комiтет 
пропонує не бiльше нiж двом мiжнародним органiзацiям роботодавців i не бiльше нiж двом 
мiжнародним органiзацiям профспiлок, направити наглядачiв на його засiдання із правом 
дорадчого голосу. Крiм того, вiн може консультуватися з представниками мiжнародних неурядових 
органiзацiй, якi мають консультативний статус при Радi Європи i особливу компетенцiю в питаннях, 
що регулюються цiєю Хартiєю. 

3. Урядовий комiтет готує рiшення Комiтету мiнiстрiв. Зокрема, в контекстi доповiдей Комiтету 
незалежних експертiв i Договiрних Сторiн, вiн визначає, наводячи причини свого вибору, з 
урахуванням соцiальних, економiчних та iнших полiтичних мiркувань, ситуацiї, якi, на його думку, 
повиннi бути предметом рекомендацiй кожнiй вiдповiднiй Договiрнiй Сторонi згiдно зi статтею 28 
Хартiї. Вiн подає Комiтету мiнiстрiв доповiдь, яка оприлюднюється. 

4. На основi своїх висновкiв про виконання Соцiальної хартiї в цiлому, Урядовий комiтет може 
вносити до Комiтету мiнiстрiв пропозицiї щодо проведення дослiджень з соцiальних питань та щодо 
тих статей Хартiї, якi можуть бути переглянутi i доповненi”. 

Стаття 5 

Стаття 28 Хартiї викладається у такій редакції: 

”Стаття 28. Комiтет мiнiстрiв 

1. Комiтет мiнiстрiв, грунтуючись на доповiдi Урядового комiтету, приймає бiльшiстю у двi третини 
голосуючих, причому голосувати мають право тiльки Договiрнi Сторони, резолюцiю, що охоплює 
весь наглядовий цикл i мiстить iндивiдуальнi рекомендацiї вiдповiдним Договiрним Сторонам. 

2. Враховуючи пропозицiї, внесенi Урядовим комiтетом вiдповiдно до пункту 4 статтi 27, Комiтет 
мiнiстрiв приймає такi рiшення, якi вiн вважає необхідними”.  

Стаття 6 



Стаття 29 Хартiї викладається у такій редакції: 

”Стаття 29. Парламентська асамблея 

Генеральний секретар Ради Європи надсилає Парламентськiй асамблеї для обговорення на 
перiодичних пленарних засiданнях доповiдi Комiтету незалежних експертiв i Урядового комiтету, а 
також резолюцiї Комiтету мiнiстрiв”. 

Стаття 7 

1. Цей Протокол вiдкрито для пiдписання державами-членами Ради Європи, якi пiдписали Хартiю i 
якi можуть висловити свою згоду на обов'язковiсть для них цього Протоколу шляхом: 

  а) пiдписання без застереження щодо ратифiкацiї, прийняття чи затвердження; або 

  b) пiдписання за умови ратифiкацiї, прийняття чи затвердження з подальшою ратифiкацiєю, 
прийняттям чи затвердженням. 

2. Ратифiкацiйнi грамоти або документи про прийняття чи затвердження здаються на зберiгання 
Генеральному секретарю Ради Європи. 

Стаття 8 

Цей Протокол набирає чинностi на тридцятий день вiд дати, на яку всi Договiрнi Сторони Хартiї 
висловили свою згоду на обов'язковiсть для них цього Протоколу згiдно з положеннями статтi 7. 

Стаття 9 

Генеральний секретар Ради Європи повiдомляє держави-члени Ради про: 

а) будь-яке пiдписання; 

  b) здачу на зберiгання будь-якої ратифiкацiйної грамоти або будь-якого документа про прийняття 
чи затвердження; 

  с) дату набрання чинностi цим Протоколом згiдно зi статтею 8; 

  d) будь-яку iншу дiю, будь-яке повiдомлення або сповiщення, якi стосуються цього Протоколу. 

На посвiдчення чого нижчепiдписанi належним чином на те уповноваженi представники пiдписали 
цей Протокол. 

Вчинено в Турiнi двадцять першого дня жовтня мiсяця 1991 року, англiйською i французькою 
мовами, причому обидва тексти є однаково автентичними, в одному примiрнику, який 
зберiгатиметься в архiвi Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвiдченi 
копiї цього Протоколу кожнiй державi-члену Ради Європи. 


