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ПОВЕЉА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
МИ, НАРОДИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА,
РЕШЕНИ
да спасемо будућа покољења немани рата који je већ два пут у току
нашег живота нанео човечанству неописиве патње, и
да' поново потврдимо веру у основна права човека, у достојанство и
вредност људске личности, у равноправност људи и жена и нација
великих и малих, и
да успоставимо услове под којима се могу очувати правда и поштовање обавеза које проистичу из уговора и других извора међународног
права, и
да помажемо социјални напредак и побољшање животних услова у све
већој слободи,
ИМАЈУЋИ У ВИДУ TE ЦИЉЕВЕ
да спроводимо трпељивост и заједно живимо у миру један с другим
као добри суседи, и
да ујединимо наше снаге да бисмо одржали међународни мир ц безбедност, и
да осигурамо, прихватањем начела и установљењем метода, да се оружана сила неће употребљавати сем у општем интересу, и
да ее користимо међународним механизмом за потстицање привредног
и социјалног напретка свих народа,
ОДЛУЧИЛИ СМО ДА УДРУЖИМО НАШЕ НАПОРЕ
РАДИ ПОСТИЗАЊА ОВИХ ЦИЉЕВА.
Према томе, наше односне владе, преко претставника окупљених у граду
Сан Франциску, који су поднели своја пуномоћија, нађена у доброј и
проошсаној форми, прихватиле су ову Повељу Уједињених нација и
овим оснивају међународну организацију која he биги позната под
именом „Уједињене нације".
ГЛА1ВА I
ЦИЉЕВИ И НАЧЕЛА
Члан 1
Организација Уједињених нација има следеће циљеве:
1. Да очува међународни мир и безбедност и у ту сврху: да предузима
ефективне колективне мере ради спречавања и отклањања свега што грози
миру, и сузбијања аката агресије и других повреда мира и да оствари мирним
сретствима, у окладу са начелима правде и међународног права, поравнање
или решење међународних опорова или сигуација које би могле довести
до повреде мира;
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CHARTE DES NATIONS UNIES

NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES,
RESOLUS
& preserver les generations futures du fleau de la guerre qui deux fois en
l'espace d'une vie humaine a inflige k l'humanite d'indicibles souffrances,
a proclamer ž nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme,
dans la dignite et la valeur de la personne humaine, dans l'ćgalitć de droits
des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,
a creer les conditions necessaires au maintien de la justice et du respect des
obligations nees des traites et autres sources du droit international,
a favoriser le progres social et instaurer de meilleures conditions de vie dans
une liberty plus grande,

ET A CES FINS
& pratiquer la tolerance, k vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de
bon voisinage,
h unir nos forces pour maintenir la paix et la sćcuritć internationales,
š accepter des principes et instituer des mćthodes garantissant qu'il ne sera
pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'interet commun,
ž recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrčs ćconomique et social de tous les peuples,

AVONS DECIDE D'ASSOCIER NOS EFFORTS
POUR REALISER CES DESSEINS
En consequence, nos Gouvernements respectifs, par l'intermediaire de leurs
representants, reunis en la ville de San-Francisco, et munis de pleins pouvoirs
reconnus en honne et due forme, ont adopts la prćsente Charte des Nations Unies
et ćtablissent par les prćsentes une organisation Internationale qui prendra le nom
de Nations Unies.
CHIAPIPTRE I
BUTS ET PRINCIPES
Article 1
Les Buts des Nations Unies sont les suivants:
1. Maintenir la paix et la sćcuritć internationales et ž cette fin: prendre
des mesures collectives efficaces en vue de prevenir et d'ecarter les menaces š la
paix et de rćprimer tout acte degression ou autre rupture de la paix, et rćaliser,
par des moyens pacifiques, conformement aux principes de la justice et du droit
international, l'ajustement ou le rćglement de diffćrends ou de situations, de caractere international, susceptibles de mener a une rupture de la paix;
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2. Да развија пријатељске односе међу нацијама, засноване на поштовању начела равноправности и самоопредељења народа, и да предузима друге
одговарајуће мере за учвршћење свеопштег мира;
3. Да оствари међународну сарадњу решавањем међународних проблема
привредне, социјалне, културне и хуманитарне природе, и развијањем и потстицањем поштовања права човека и основних слобода за све без разлигке
pace, пола, језика или вере;
4. Да буде средиште одакле ће се доводити у склад рад нација на постизању ових општих циљева.
Члан 2
Органшзација Уједињених нација и њени чланови, у спровођењу
циљева изложених у члану 1, радиће сходно следећим начелима:
1. Организација почива на начелу суверене једнакости свих својих
чланова.
2. Сви чланови Организације испуњаваће савесно обавезе преузете no
овој Повељи како би сваком од њих осигурали права и повластице које проистичу из чланства.
3. Сви чланови решаваће своје међународне спорове мирним сретствима, на такав начин да међународни мир, безбедност и правда не буду
доведени у опасност.
4. Сви чланови, у својим међународним односима, уздржаваће се од
претње силом или од употребе силе која би била уперена против територијалног интегритета или политичке независности ма које државе или која би
на ма који други начин била у супротности са циљевима Организације Уједињених нација.
5. Сви чланови пружаће Организацији Уједињених нација сваку помоћ
у ма којој акцији коју би она предузела no овој Повељи, a уздржаваће се да
даду помоћ ма којој држави против које je Организација Уједињених нација
предузела превентивне или принудне мере.
6. Организација ће се старати да државе које нису њени чланови поступају сходно овим начелима уколико je то потребно ради одржања међународног мира и безбедности.
7. Ова Повеља не даје ни у ком погледу право Организацији Уједи}њених нација да се меша у питања која no својој суштини спадају у унутрашњу надлежност сваке државе, нити вахтева од чланова Организације да
таква питања износе на решавање према прописима ове Повеље, али, ово
начело неће дирати у примену принудних мера предвиђених у Глави VII.

ГЛАВА И
ЧЛАНСТВО
Члан 3
Чланови оснивачи Организације Уједињених нација су државе које,
пошто су узеле учешћа на Конференцији Уједињених нација за међународну
организацију у Сан Франциску или раније потписале Декларацију Уједињених
нација од 1 јануара 1942 године, потпишу ову Повељу и ратификују je сходно
Члану 110.
Члан 4
1. Пријем у чланство Организације Уједињених нација приступачан je
овим другим мирољубивим државама које приме обавезе лредвиђене овом
Повељом, a способне су и вољне, no оцени Организације, да извршују ове
обавезе.
2. Примање ових држава у чланство Организације Уједињених нација
обављаће се одлуком Генералне скупштине на препоруку Савета безбедности.
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2. Dćvelopper entre les nations des relations amicales fondees sur le respect
du principe de l'egalitć de droits des peuples et de leur droit a disposer d'euxmemes, et prendre toutes autres mesures prcxpres a consolider la paix du monde;
3. Realiser la cooperation internation>ale en reso'lvant les problemes internationaux d'ordre economique, social, intellectuel ou humanitaire, en developpant et
en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertes fondamentales
pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion;
4. Etre un centre оп s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins
communes.
Article 2
L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des
Buts ćnonces k l'article 1, doivent agir conformement aux Principes suivants:
1. L'Organisation est fonđće sur le principe de l'ćgalite souveraine de tous
ses Membres.
2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer a tous la jouissance des
droits et avantages resultant de leur qualite de Membre, doivent remplir de bonne
foi les obligations qu'ils ont assumees aux termes de la presente Charte.
3. Les Membres de l'Organisation reglent leurs diffćrends internationaux
par des moyens pacifiques, de telle maniere que la paix et la sćcuritć internationales
ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir k la menace ou k l'emploi de la force, soit contre l'integritć
territoriale ou l'indćpendance politique de tout Etat, soit de toute autre maniere
incompatible avec les Buts des Nations Unies.
5. Les Membres de l'Organisation donnent a celle-ci pleine assistance dans
toute action entreprise par elle conformement aux dispositions de la presente Charte
et s'abstiennent de preter assistance a un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action preventive ou coercitive.
6. L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des
Nations Unies agissent conformement š ces Principes dans la mesure nćcessaire au
maintien de la paix et de la sćcurite internationales.
7. Aucune disposition de la presente Charte n'autorise Ies Nations Unies
ž intervenir dans des affaires qui relevent essentiellement de la competence
nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres a soumettre des affaires de ce genre
š une procedure de reglement aux termes de la prćsente Charte; toutefois ce principe ne porte en rien atteinte a l'application des mesures de coercition prevues au
chapitre VII.
CHAPLTRE HI
MEMBRES
Article 3
Sont Membres originates des Nations Unies les Etats qui, ayant participć
a la Conference des Nations Unies pour l'Organisation Internationale k SanFrancisco ou ayant antćrieurement signe la Declaration des Nations Unies, en date
du ler janvier 1942, signent la presente Charte et la ratifient conformement
k l'article 110.
Article 4
1. Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats pacifiques
qui acceptent les obligations de la prćsente Charte et, au jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et disposes i le faire.
2. L'admission comme Membre des Nations Unies de tout Etat remplissant
ces conditions se fait par decision de l'Assembiee Generale sur recommandation
du Conseil de Securite.
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Члан 5
Сваком члану Организације Уједињених нација против ког би Савет
безбедности предузео превентивну или принудну акцију може Генерална скупштина, на препоруку Савета безбедности, обуставити вршење права и повластица чланства. Вршење ових права и повластица може Савет безбедности
поново успоставити.
Члан 6
Члана Организације Уједињених нација који би у неколико махова
поиредио начела изложена у овој Повељи може Генерална скупштина, на
предлог Савета безбедности, иокључити из Организације.
ГЛАВА Ш
ОРГАНИ
Члан 7
1. Kao главни органи Организације Уједињених нација установљују се:
Генерална скупштина, Савет безбедности, Привредни и социјални савет, Старатељски савет, МеђунарОдни суд правде и Секретаријат.
2. Помоћни органи за које би се нашло да су потребни могу се образовати' сходно прописима ове Повеље.
Члан 8
Организација Уједињених нација неће постављати никаква ограничења
у погледу права људи и жена да учествују у ма ком својству и под условима
једнакости у њеним главним и помоћним органима.
ГЛАВА IV
ГЕНЕРАЛНА СКУПШТИНА
Састав
Члан 9
1. Генерална скупштина састоји се од свих чланова Организације Уједињених нација.
2. Ниједан члан неће имати више од пет претставника у Генералној
скупштини.
Функције и овлашћења
Члан 10
Генерална скупштина je овлашћена да расправља o свим питањима или
предметима који спадају у оквир ове Повеље или се односе на овлашћеша
или функције ма ког органа предвиђеног у овој Повељи, и да no свим тим
питањима и предметима, са изузетком који се помиње у члану 12, чини препоруке члановима Организације Уједињених нација или Савету безбедности,
или и једном и другом.
Члан 11
1. Генерална скупштина je овлашћена да расматра општа начела сарадње
у одржању међународног мира и безбедности, подразумевајући и начела на
којима почива раворужање и регулисање наоружања и да у погледу гих
начела чини препоруке члановима Организације или Савету безбедности, или
и једном и другом.
2. Генерална скупштина je овлашћена да расправља o свим питањима
која се тичу одржања међународног мира и безбедности и која би била изнета
пред њу од стране ма ког члана Организације Уједињених нација или Савета
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Article 5
Un
tive a etć
Gćnćrale,
privileges
peut čtre

Membre de l'Organisation contre lequel une action preventive ou coercientreprise par le Conseil de Securite, peut etre suspendu par l'Assemblee
sur recommandation du Conseil de Securite, de l'exercice des droits et
inhćrents š la qualite de Membre. L'exercice de ces droits et privileges
retabli par le Conseil de Security.
Article 6

Si un Membre de l'Organisation enfreint de maniere persisbainte les Principes
ćnoncćs dans la prćsente Charte, il peut etre exclu de l'Organisation par l'Assemblće Genćrale sur recommandation du Conseil de Sćcurite.
CHAPITRE MI
ORGANES
Article 7
1. II est crće comme organes principaux de l'Organisation des Nations Unies:
une Assemble Genćrale, un Conseil de Securite, un Conseil Economique et Social,
un Conseil de Tutelle, une Cour Internationale de Justice et un Secretariat.
2. Les organes subsidiaires qui se reveleraient necessaires pourront etre
crćes conformement a la prćsente Chafte.
Article 8
Aucune restriction ne sera imposee par l'Organisation š l'acces des hommes
et des femmes, dans des conditions ćgales, a toutes les fonctions, dans ses organes
principaux et subsidiaires.
OHAiPfTRE J'V
ASSEMBLEE GENERALE
Composition
Article 9
1. L'Assemblee Generale se compose de tous les Membres des Nations Unies.
2. Chaque Membre a cinq representants au plus a l'Assemblće Gćnćrale.

Fonctions et PouvoJrs
Article 10
L'Assemblće Genćrale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant
dans le cadre de la presente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de
1'un quelconque des organes prćvus dans la prćsente Charte, et, sous reserve des
dispositions de l'article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de Securite,
ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de Sćcuritć.
Article 11
1. L'Assemblee Genćrale peut ćtudier les principes gdneraux de cooperation
pour le maintien de la paix et de la sćcuritć internationales, y compris les principes
rćgissant le dćsarmement et la rćglementation des armements, et faire, sur ces
principes, des recommandations soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil
de Sćcuritć, soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de Sćcuritć.
2. L'Assemblće Gćnćrale peut discuter toutes questions se rattachant au
maintien de la paix et de la sćcurite internationales, dont alle aura ćte saislie par
l'une quelconque des Nations Unies, ou par le Conseil de Sćcuritć, ou par un Etat
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безбедности или од стране државе која није члан Организације Уједињених
нација, саобразно прописима Члана 35, става 2, и може, у погледу сваког
таквог питања, са изузетком поменутим у Чл. 12, чинити препоруке заинтересованој држави или државама или Савету безбедности, или и једнима и
другима. Свако питање no коме би било потребно предузети мере износиће
Генерална скупштина пред Савет безбедности, било пре било после расматрања.
3. Генерална скупштина може скренути пажњу Савету безбедности на
ситуације које би могле довести у опасност међународни мир и безбедност.
4. Овлашћења Генералне скупштине изложена у овом Члану не ограничавају општу примену Члана 10.
Члан 12
1. Док Савет бвзбедности у погледу ма ког опора или ситуације врши
функције које су му додељене овом Повељом, Генерална окупшгина неће
моћи чинити никакву препоруку у погледу тога спора или ситуације, изузев
ако би то Савет безбедности затражио.
2. Генерални секретар, са шристанком Савета безбедности, обавестиће
Генералну скупштину приликом сваког заседања o свим предметима који се
односе на одржање међународног мира и безбедности, a o којима расправља
Савет безбедности, тако исто ће обавестити Генералну скупштину или чланове
Организације Уједињених нација, ако Генерална скупштина не заседава, чим
Савет безбедности престане да расправља o тим предметима.
Члан 13
1. Генерална
у циљу :

скупштина

организује проучавања

и

чини

препоруке

а) унапређења међународне сарадње на политичком пољу и потстицања поступног развитка међународног права и његове кодификације;
б) унапређивања међународне сарадње у привредним, социјалним, културним, васпитним и здравственим областима и потпомагања
остварења права човека и основних слобода за све без разлике pace,
пола, језика или вере.
2. Остале одговорности, функције и овлашћења Генералне скупштине
у погледу предмета напред поменутих у ставу 1 (б) изложене су у Главама
IX и X.
Члан 14
Придржзвајући се одредаба Члана 12, Генерална скупштина je овлашћена да препоручује мере за мирно поравнање сваке ситуације, без обзира
на њено порекло, за коју сматра да би могла нарушити опште благостање
или пријатељске односе међу нацијама, подразумевајући и ситуације које би
могле настати услед премршаја оних одредаба ове Повеље које излажу циљеве
и начела Организације Уједињених нација.
Члан 15
1. Генерална <скупштина прима и расматра годишње и специјалне извештаје Савета безбедности; ови извештаји обухватиће податке o мерама које je
Савет безбедности одлучио да предузме или je предузео ради одржања међународног мира и безбедности.
2. Генерална скупштина прима и расматра извештаје других органа
Уједињених нација.
62

— 9 —
qui n'est pas Membre de l'Organisation, conformćment aux dispositions de l'article
35, paragraphe 2, et, sous reserve de l'article 12, faire sur toutes questions de ce
genre des recommandations soit ž l'Etat ou aux Etats intćresses, soit su Conseil
de Securite, soit aux Etats et au Conseil de Securite. Toute question de ce genre
qui appelle une action est renvoyee au Conseil de Securite par 1 Asemblee Gćnerale, avant ou apres discussion.
3. L'Assemblee Generale peut attirer l'attention du Conseil de Securite sur
les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la securite internationales.
4. Les pouvoirs de l'Assembl&e Generale enumeres dans le present article
ne limitent pas la portee generale de l'article 10.
Article 12
1. Tant que le Conseil de Securite remplit, a regard d'un differend ou d'une
situation quelconque, les fonctions qui lui sont attributes par la presente Charte,
l'Assemblee Generale ne doit faire aucune recommandation sur ce diffćreind ou
cette situation, a moins que le Conseil de Securite ne le lui demande.
2. Le Secretaire General, avec l'assentiment du Conseil de Securite, purte
ž la connaissance de l'Assemblee Gćnerale, lors de chaque session, les affaires
relatives au maintien de la paix et de la securite internationales dont s'occupe le
Sonseil de Securite; il avise de meme l'Assemblee Generale ou, si l'Assemblee Generate ne siege pas, les Membres de l'Organisation, des que le Conseil de Security
cesse de s'occuper desdites affaires.
Article 13
1. L'Assemblee Generale provoque des etudes et fait des recommandations
en vue de:
a. dćvelopper la cooperation internationale dans le domaine politique
et encourager le developpement progressif du droit international et sa codification;
b. dćvelopper la cooperation internationale dans le domaines ćconomique, social, de la culture intellectuelle et de l'education, de la sante
publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue
ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertes fondamentales.
2. Les autres responsibilites, fonctions et pouvoirs de l'Assemblee Gćnćrale,
relativement aux questions mentionnes au paragraphe 1 b ci-dessus sont £nonc£s
aux chapitres IX et X.
Article 14
Sous reserve des dispositions de l'article 12, l'Assemblee Gćn£rale peut
recommander les mesures propres ^ assurer l'ajustement pacifique de toute
situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature h nuire au bien gćnćral
ou il compromettre les relations amicales entre nations, y compris les situations
resultant d'une infraction aux disposition de la presente Charte ou sont enonces les
Buts et les Principes des Nations Unies.
Article 15
1. L'Assemblee Generale re?oit et etudie les rapports annuels et les rapports
speciaux du Conseil de Securite; ces rapports comprennent un compte rendu des
mesures que le Conseil de Securite a decidees ou prises pour maintenir la paix et la
securite internationales.
2. L'Assemblee Generale re?oit et etudie les rapports des autres organes
de l'Organisation.
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Члан 16
Генерална скупштина обављаће функције које су joj додељене no
Глави XII и XIII у вези са међународним системом старатељства, подразумевајући и одобрење уговора o старатељству у погледу предела који нису обележени као стратегиски.
Члан 17
1. Генерална скупштина расматра и одобрава буџет Организације.
2. Трошкове Органиаације сносе њени чланови, како то Генерална скупштина расподели.
3. Генерална скупштина расматра и одобрава све финансиске и буџетске
споразуме са опецијализованим установама o којима je реч у Члану 57 и провврава административне буџете ових специјализованих установа у циљу
чињења препорука односним установама.
Гласање
Члан 18
1. Сваки члан Генералне скупштине има један глас.
2. Одлуке Генералне скупштине no важним питањима доносе се већином
од две трећине чланова који су присутни и који гласају. У ова питања спадају: препоруке односно одржања међународног мира и безбедности, избор
несталних чланова Савета безбедности, избор чланова Привредног и социјалног савета и избор чланова Старател>ског савета no ставу 1 (в) Члана 86,
примање нових чланова у Организацију Уједињених нација, обустава права
и повластица које проистичу из чланства и искључивање чланова, питања
која се односе на рад система старатељства и буџетска питања.
3. Одлуке no другим питањима, подразумевајући и одређивање накнадних категорија питања o којима ће се одлучивати већином од две трећине
гласова, доносе се већином чланова који су присутни и који гласају.
Члан 19
Члан Организације Уједињених нација који je у застоју са плаћањем
свог финансиског удела Организацији неће имати право гласа у Генералној
скупштини ако je износ неплаћеног удела раван износу или превазилази
гонос удела који je дотични члан био дужан платити за последње две пуне
године. Генерална скупштина може међутим одобрити том члану да гласа,
ако je убеђена да je ово пропуштање плаћања настало под условима који су
ван његове контроле.
Поступак
Члан 20
Генерална скупштина састаје се у редовна годишња заседања и у ванредна заседања, која би према приликама била потребна. Ванредна заседања
сазива Генерални секретар на тражење Савета безбедности или већине чланова
Организације Уједињених нација.
Члан 21
Генерална скупштина прописује свој Пословник и бира свог Претседника за свако поједино заседање.
Члан 22
Генерална скушптина je овлашћена да образује помоћне органе које
буде сматрала потребним за вршење својих функција.
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Article 16
L'Assemblee Generale remplćt, en ce qui concerne le regime international
de Tutelle, les fonctions qui lui sont devolues en vertu des chapitres XII et XIII;
entre autres, elle approuve les accords de Tutelle relatifs aux zones non designees
comme zones strategiques.
Article 17
1. L'Assemblee Genćrale examine et approuve le budget de l'Organisation.
2. Les dćpenses de l'Organisation soht supportees par les Membres selon
la repartition fixee par l'Assemblee Generale.
3. L'Assemblee Generale examine et approuve tous arrangements financiers
et budgćtaires passes avec les institutions specialisćes visees a l'article 57 et
examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des
recommendations.
Vote
Article 18
1. Chaque membre de l'Assemblee Generale dispose d'une voix.
2. Les decisions de l'Assemblee Generale sur les questions importantes sont
prises š la majorite des deux-tiers des membres presents et votant. Sont considćrees
comme questions importantes: les recommandations relatives au maintien de la
paix et de la sćcuritć internationales, l'ćlection des membres non permanents du
Conseil de Sćcurite, l'eiection des membres du Conseil economique et Social, l'election des membres du Conseil de Tutelle conformement au paragraphe 1 c de
l'article 86, l'admission de nouveaux Membres dans l'Organisation, la suspension
des droits et privileges de Membres, l'exclusion de Membres, les questions relatives
au fonctionnement du regime de Tutelle et les questions budgetaires.
3. Les decisions sur d'autres questions, y compris la determination de nouvelles categories de questions a trancher h la majorite des deux-tiers, sont prises
ž la majority des membres presents et votant.
Article 19
Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contribution
aux dćpenses de l'Organisation ne peut participer au vote ž l'Assemblee Gćnćrale
si le montaint de ses arrieres est egal ou superieur a la contribution due pat lui
pour les deux annćes completes ćcoulees. L'Assemblee Gćnerale peut nćanmoins
autoriser ce Membre a participer au vote si elle constate que le manquement est du
ž des circonstances indćpendantes de sa volontć.

Procedure
Article 20
L'Assemblee Generale tient une session annuelle reguličre et, lorsque les
circonstances l'exigent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoqućes par
le Secretaire General sur la demande du Conseil de Securite ou de la majorite
des Membres des Nations Unies.
Article 21
L'Assemblee Generale etablit son reglement interieur. Elle designe son President pour chaque session.
Article 22
L'Assemblee Generale peut creer les organes subsidiaires qu'elle juge necessaires & l'exercice de ses fonctions.
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ГЛАВА V
САВЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
Састав
Члан 23
1. Савет безбедности састоји се од 11 чланова Организације Уједињених нација. Република Кина, Француска, Савез Совјетских Соиијалистичких
Република, Уједињено Краљевство Белика Британија и Северна Ирска и
Сједињене Америчке Државе стални су чланови Савета безбедности. Генерална скупштина бира шест друтих чланова Организације Уједињених нација
као несталне чланове Савета безбедности, водећи при том нарочито рачуна,
на првом месту колико су чланови Организације Уједињених нација допринели одржању међународног мира и безбедности и другим циљевима Организације, a такође и o правичној географској расподели.
2. Нестални чланови Савета безбедности бирају се на рок од две године.
При ирвом избору несталних чланова, међутим, тројица ће бити бирани на
рок од једне године. Члан који одлази не може се одмах наново бирати.
3. Сваки члан Савета безбедности има no једног претставника.
Функције и овлашћења
Члан 24
1. Да би се осигурала брза и ефикасна акција Организације Уједињених
нација, њени чланови поверавају Савету безбедности главну одговорност за
одржавање међународног мира и безбедности и сагласни су да у вршењу свих
својих дужности на основу ове одговорности Савет безбедности поступа
у њихово име.
2. Обављајући ове дужности Савет безбедности поступа у складу са
циљевима и начелима Организације Уједињених нација. Посебна овлашћења
дата Савету безбедно-сти ради обављања свих дужности изложена су у Главама VI, VII, VIII и XII.
3. Савет безбедности подноси годишње и, no потреби, посебне извештаје
Генералној скупштини на расматрање.
Члан 25
Чланови Организације Уједињених нација обавезују се да he примити
и иввршити одлуке Савета безбедности у складу са овом Повељом.
Члан 26
Ради што бољег организовања и одржања међународног мира и безбедности уз што мање расипања на наоружање људских енергија и привредних
добара света, Савет безбедности сноси одговорност за израду, уз припомоћ
Комитета војног штаба поменутог у Члану 47, планова који ће бити поднесени
члановима Организације Уједињених нација у циљу успостављања система
o регулисању наоружања.
Гласање
Члан 27
1. Сваки члан Савета безбедности има један глас.
2. Одлуке Савета безбедности o предметима поступка доносе се потврдним гласовима седморице чланова.
3. Одлуке Савета безбедности o свим другим предметима доносе се
потврдним гласовима седморице чланова убрајајући сагласне гласове сталних
чланова, под условом да се код одлука no Глави VI и става 3 Члана 52 страна
која се налази у спору мора уздржати од гласања.
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CHAPIT'RE V
CONSEIL DE SECURITE
Composition
Article 23
1. Le Conseil đe Sćcurite se compose de onze Membres de l'Organisation.
La1 Republique de Chine, la France, l'Union des Republiques Sovietiques Socialistes,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord et les Etats-Unis
d'Amerique sont membres permanents du Conseil de Sćcurite. Six autres Membres
de l'Organisation sont ćlus, a titre de membres non permanents du Conseil de
Sćcurite, par l'Assemblee Gćnćrale qui tient specialement compte, en premier lieu,
de la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la
securite internationales et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une repartition geographique Equitable.
2. Les membres non permanents du Conseil de Securite sont elus pour une
periode de deux ans. Toutefois, lors de la premiere election des membres non
permanents, trois seront ćlus pour une periode d'un an. Les membres sortants
ne sont pas immediatement reelogibles.
3. Chaque membre du Conseil de Securite a un representant au Conseil.
Fonctions et Pouvoirs
Article 24
1. Afin d'assurer Faction rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres
conferent au Conseil de Sćcuritć la responsabilitć principale du maintien de la paix
et de la sćcuritć internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que
lui impose sette responsabilitć, le Conseil de Securite agit en leur nom.
2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, Ie Conseil de Security agit conformćment aux Buts et Principes des Nations Unies. Les pouvoirs spćcifiques accordćs
au Conseil de Sćcuritć pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont dćfinis
aux chapitres VI, VII, VIII et XII.
3. Le Conseil de Security soumet pour examen des rapports annuels et, le
cas ćchćant, des rapports spćciaux a l'Assemblee Generale.
Article 25
Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les
decisions du Conseil de Sćcuritć conformćment ž la prćsente Charte.
Article 26
Afin de favoriser l'dtaiblissement et le maintien de la paix et de la sćcuritć
internationales en ne dćtournant vers les armements que le minimum des ressources
humaines et ćconomiques du monde, le Conseil de Sćcuritć est chargć, avec l'assistance du Comitć d'Etat-Major prćvu ž l'article 47, d'ćlaborer des plans qui1 seront
soumis aux Membres de l'Organisation en vue d'ćtablir un systčme de rćglementation des armements.
Vote
Article 27
1. Chaque membre du Conseil de Securite dispose d'une voix.
2. Les decisions du Conseil de Securite sur des questions de procedure sont
prises par un vote affirmatif de sept membres.
3. Les decisions du Conseil de Sćcurite sur toutes autres questions sont prises
par un vote affirmatif de sept de ses membres dans lequel soint comprises les voix
de tous les membres permanents, etant entendu que, dans les decisions prises aux
termes du chapitre VI et du paragraphe 3 de l'article 52, une partie ž un diffćrend
s'abstient de voter.
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Поступак
Члан 28
1. Савет безбедности биће организован тако да може радити беспрекидно. У том циљу, сваки члан Савета безбедности имаће увек свог претставника у седишту Организације.
2. Савет безбедности одржава периодичне састанке, на којима сваки
његов члан може, ако жели, бити заступљен од члана владе или другог нарочито одређеног претставника.
3. Савет безбедности може одржавати састанке ван седишта Организације у местима која he no његовој оцени најбоље олакшати његов рад.
Члан 29
Савет безбедности може образовати
потребним за обављање својих функција.

помоћне

органе

које сматра

Члан 30
Савет безбедности прописује свој пословник којим одређује и начин
избора свог Претседника.
Члан 31
Сваки члан Организације Уједињених нација који није члан Савета
безбедности може учествовати, без права гласа, у расправљању сваког питања
изнесеног пред Савет безбедности кад год Савет безбедности нађе да су интереси тога члана доведени нарочито у питање.
Члан 32
Сваки члан Организације Уједињених нација који није члан Савета
безбедности или свака држава која није члан Организације Уједињених
нација, ако je страна у спору o којем расправља Савет безбедности, биће
позвана да учествује, без права гласа, у расправљању тог спора. Савет безбедности одредиће услове, које сматра праведним, за учествовање државе
која није члан Организације Уједињених нација.
ГJI ABA VI
МИРНО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 33
1. Парничне стране у ма ком спору чије би настављање могло довести
у опасност међународни мир и безбедност тражиће, пре свега, решење путем
преговора, анкете, посредовања, концилијације, арбитраже, судског решавања,
прибегавања регионалним установама или споразумима или другим мирним
средствима, према свом властитом избору.
2. Савет безбедности, кад буде сматрао потребним, позваће парничне
стране да спор реше овим сретствима.
Члан 34
Савет безбедности може вршити истрагу no сваком спору или свакој
сигуацији која би могла довести до међународног трвења или се изродити
у спор, како би утврдио да ли настављање овог спора или ситуације доводи
у опасност одржање међународног мира и безбедности.
Члан 35
1. Сваки члан Организације Уједињених нација може скренути пажњу
Савету безбедности или Генералној скупштини на сваки спор или сва!ку
ситуацију чија je природа изложена у Члану 34.
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Procedure
Article 28
1. Le Conseil de Security est organisć de maniere & pouvoir exercer ses
fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de Securite doit
avoir en tout temps un reprćsentant au siege de l'Organisation.
2. Le Conseil de Sćcurite tient des reunions periodiques auxquelles chacun
de ses membres peut, s'il le desire, se faire representer par un membre de son gouvernement ou par quelqu'autre representant specialement designć.
3. Le Conseil de Securite peut tenir des reunions a tous endroits autres que
le siege de l'Organisation qu'il juge les plus propres a faciliter sa tache.
Article 29
Le Conseil de Securite peut creer les organes subsidiaires qu'il juge nćcessaires h l'exercice de ses fonctions.
Article 30
Le Conseil de Security etablit son reglement interieur, dans lequel il fixe
le mode de designation de son President.
Article 31
Tout Membre de l'Organisation qui n'est pas membre du Conseil de Sćcurite,
peut participer, sans droit de vote, ž la discussion de toute question soumise au
Conseil de Sćcurite, chaque fois que celui-ci estime que les intćrets de ce Membre
sont particuličrement affectćs.
Article 32
Tout Membre des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil de Sćcuritć
ou tout Etat qui n'est pas Membre des Nations Unies, s'il est partie & un diffćre(nd
examinć par le Conseil de Securite, est convie a participer, sans droit de vote,
aux discussions relatives k ce differend. Le Conseil de Security determine les conditions qu'il estime juste de mettre ž la participation d'un Etat qui n'est pas Membre
de l'Organisation
CHAPITRE VI
REGLEMENT RACIFIQUE DES DIFFERENDS
Article 33
1. Les parties h tout differend dont la prolongation est susceptible de menacer
le maintien de la paix et de la security internationales, doivent en rechercher la
solution, avant tout, par voie de nćgociation, d'enquete, de mediation, de conciliation, d'arbitrage, de rćglement judiciaire, de recours aux organismes ou accords
rćgionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
2. Le Conseil de Sćcuritć, s'il le juge necessaire, invite les parties ž regler
leur diffćrend par de tels moyens.
Article 34
Le Conseil de Sćcuritć peut enqueter sur tout differend ou toute situation
qui pourrait entralner un disaccord entre nations ou engendrer un diffćrend, afin
de determiner si la prolongation de ce differend ou de cette situation semble devoir
menacer le maintien de la paix et de la sćcuritć internationales.
Article 35
1. Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de
Sćcuritć ou de l'Assemblće Gćnćrale sur un differend ou une situation de la nature
visće dans l'article 34.
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2. Држава која није члан Организације Уједињених нација може скренути пажњу Савету безбедности или Генералној скупштини на сваки спор
у ком се она појављује као једна од парничних страна под условом да прими
унапред, за овај спор, обавезе мирног решавања прописане овом Повељом.
3. Рад Генералне скупштине no предметима на које joj je скренута
пажња подлеже одредбама Члана 11 и 12.

Члан 36
1. Савет безбедности може у ма ком стадијуму спора чија je природа
изложена у Члану 33 или ситуације исте природе препоручити одговарајуће
поступке или методе поравнања.
2. Савет безбедности дужан je узети у обзир сваки поступак за решавање спора који je већ усвојен од парничних сграна.
3. Кад буде чинио препоруке no овом Члану, Савет безбедности такође
je дужан водити рачуна да се правни спорови, no правилу, имају упућивати
од парничних страна Међународном суду правде, саобразно одредбама Статута тога Суда.
Члан 37
1. Ako парничне стране у опору чија je природа одређена у Члану 33
не би успеле да спор реше сретствима која се помињу у том Члану, онда ће га
упутити Савету безбедности.
2. Ako Савет безбедности нађе да продужење спора може стварно
довести у опасност одржање међународнаг мира и безбедности одлучиће
да ли да приступи акцији no Члану 36 или да препоручи услове решења које
би сматрао пригодним.
Члан 38
He дирајући у одредбе Члана 33 до 37, Савет безбедности може, ако све
парничне стране у ма ком спору то затраже, учинити препоруке парничним
странама у циљу мирног решења спора.
ГЛАВА VII
РАД У СЛУЧАЈУ ПРЕТЊЕ МИРУ, ПОВРЕДЕ МИРА И ДЕЛА НАПАДА
Члан 39
Савет безбедности утврђује постојање ма какве претње миру, повреде
мира или дела напада и чини препаруке или одлучује какве мере треба
предузети саобразно члановима 41 и 42 да се одржи или успостави међународни мир и безбедност.
Члан 40
Да би се спречило погоршање ситуације, Савет безбедносги може, пре
но што учини препоруку или донесе одлуку o мерама предвиђеним у Члану 39,
позвати заинтересоване парничне стране да се саобразе привременим мерама
које сматра потребним или пожељним. Ове привремене мере неће дирати у
права, захтеве или положај заинтересованих страна. Савет безбедности дужан
je водити рачуна o неиспуњавању тих привремених мера.

Члан 41
Савет безбедности je овлашћен да одлучи које ће се мере, које не
повлаче употребу оружане силе, употребити ради извршења његових одлука,
и може упутити позив члановима Организације Уједињених нација да се
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2. Un Etat qui n'est pas Membre de 1'Organisation peut attirer 1'attention
du Conseil de Securite ou de 1'Assemblee Generale sur tout differend auquel il est
partie, pourvu qu'il accepte prealablement, aux fins de ce diffćrend, les obligations
de reglement pacifique prćvues dans la prćsente Charte.
3. Les actes de l'Assemblće Generale relativement aux affaires portćes
h son attention en vertu du present article sont soumis aux dispositions des
articles 11 et 12.
Article 36
1. Le Conseil de Sćcurite peut, a tout moment de 1'evolution d'un diffćrend
de la nature mentionnće ž l'article 33 ou d'une situation analogue, recommander
les procedures ou methodes d'ajustement approprićes.
2. Le Conseil de Security devra prendre en consideration toutes procedures
dej& adoptćes par les parties pour le reglement de ce diffćrend.
3. En faisant les recommendations prćvues au present article, le Conseil de
Security doit aussi tenir compte du fait que, d'une manure gćnćrale, les diffćrends
d'ordre juridique devraient etre soumis par les parties h la Cour Internationale
de Justice conformćment aux dispositions du Statut de la Cour.
Article 37
1. Si les parties ž un differnid de la nature mentionnće ž l'article 33 ne
rćussissent pas A le rćgler par les moyens indiqućs audit article, elles le soumettent
au Conseil de Sćcurite.
2. Si le Conseil de Sćcuritć estime que la prolongation du diffćrend semble,
en fait, menacer le maintien de la paix et de la securite internationales, il decide
s'il doit agir en application de l'article 36 ou recommander tels termes de rćglement
qu'il juge approprićs.
Article 38
Sans prejudice des dispositions des articles 33 ž 37, le Conseil de Sćcurite
peut, si toutes les parties ž un differend le demandent, faire des recommandations
a celles-ci en vue d'un reglement pacifique de ce diffćrend.
GHAiPITRiE Villi
ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX, DE RUPTURE DE LA PAIX
ET D'ACTE DEGRESSION
Article 39
Le Conseil.de Sćcurite constate l'existence d'une menace contre la paix,
d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou
dćcide quelles mesures seront prises conformćment aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rćtablir la paix et la sćcurite internationales.
Article 40
Afin d'empecher la situation de s'aggraver, le Coinseil de Security, avant
de faire les recommandations ou de decider des mesures ^ prendre conformćment
ž l'article 39, peut inviter les parties interessees ž se conformer aux mesures provisoires qu'il juge necessaires ou souhaitables. Ce mesures provisoires ne preju^ent
en rien les droits, les pretentions ou la position des parties intćressćes. En cas de
non exćcution de ces mesures provisoires, le Conseil de Sćcuritć tient dtiment
convpte de cette dćfaillance.
Article 41
Le Conseil de Sćcuritć peut decider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi
de la force armće doivent etre prises pour donner effet h ses decisions, et peut
inviter les Membres des Nations Unies ž appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent
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саобразе тим мерама. Ове мере могу обухватити потпун или делимичан
прекид привредних односа и железничких, поморских, ваздушних, поштанских, телеграфских, радиографских и других саобраћајних веза, a и прекид
дипломатских односа.
Члан 42
Ako Савет безбедности сматра да су мере предвиђене у Члану 41 недовољне или су се показале као недовољне, може предузети акцију ваздушним,
поморским или сувоземним снагама потребним ради одржања или успостављања међународног мира и безбедности. Таква акција може обухватити
демонстрације, блокаду и друге операције ваздушним, поморским и сувоземним снагама чланова Организације Уједињених нација.
Члан 43
1. Сви чланови Организације Уједињених нација, у циљу да допринесу
одржању међународног мира и безбедности обавезују се да ставе на расположење Савету безбедности, на његов позив и у складу са специјалним уговорима, оружане снаге, помоћ и олакшице, подразумевајући и право пролаза,
потребне ради одржања међународног мира и безбедности.
2. Овај уговор или уговори одредиће бројно стање и родове снага,
њихов ступањ приправности и општи распоред и природу повластица и
помоћи које се имају пружити.
3. Напред поменути уговор или уговори биће предмет преговора који
ће се повести што je могуће пре на иницијативу Савета безбедности. Они
he бити закључени између Савета безбедности и чланова или између Савета
безбедности и група чланова Организације Уједињених нација и биће ратификовани од држава потписница сходно њиховим односним уставним поступцима.
Члан 44
Кад Савет безбедности одлучи да употреби силу, он ће, пре но што
затражи од члана који не заседава у њему да стави на расположење оружане
снаге испуњујући обавезе преузете no Члану 43, позвати тог члана да, ако
жели, учествује у одлукама Савета безбедности, уколико се оне односе на
употребу контингената оружаних снага тога члана.
Члан 45
Да би оспособили Организацију Уједињених нација да може преузимати
хитне војне мере, чланови Организације држаће у сваком моменту расположиве националне ваздухопловне контингенте за комбиновану међународну
принудну акцију. Снага и ступањ приправности ових контингената и планове
за њихову комбиновану акцију одредиће Савет безбедности уз припомоћ
Комитета војног штаба, у границама постављеним у специјалном уговору или
уговорима поменутим у Члану 43.
Члан 46
Планове за дејство оружане силе израдиће Савет безбедности уз припомоћ Комитета војног штаба.
Члан 47
1. Образује се Комитет војног шгаба као саветодавни и помоћни орган
Савета безбедности no свим питањима која се односе на војне потребе Савета
безбедности у сврху одржавања међународног мира и безбедности, на употребу
и командовање оружаним снагама које су му ставл>ене на расположење, на
регулисање наоружања и евентуално на разоружање.
2. Комитет војног штаба састојаће се од начелника штабова сталних
чланова Савета безбедности или њихових заступника. Сваки члан Организа72
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comprendre l'interruption complete ou partielle des relations economiques et des
communications ferroviaires, maritimes, aeriennes, postales, tćlegraphiques, radioćlectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.
Article 42
Si le Conseil de Securite estime que les mesures prevues a l'article 41 seraient
inadequates ou qu'elles se sont revelees telles, il peut entreprendre, au moyen de
forces aeriennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge necessaire au maintien
ou au retablissement de la paix et de la secunite internationales. Cette action peut
comprendre des demonstrations, des mesures de blocus et d'autres operations exćcutees par des forces aeriennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.
Article 43
1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de
la paix et de la securite internationales, s'engagent a mettre a la disposition du
Conseil de Securite, sur son invitation et conformement a un accord special ou a des
accords speciaux, les forces armćes, l'assistance et les facilites, y compris le droit
de passage, necessaires au maintien de la paix et de la security internationales.
2. L'accord ou les accords susvisćs fixeront les effectifs et la nature de ces
forces, leur degre de preparation et leur emplacement general, ainsi que la nature
des facilites et de l'assistance a fournir.
3. L'accord ou les accords seront negocies aussitot que possible, sur l'initiative du Conseil de Securite. lis seront conclus entre le Conseil de Securite et des
Membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de Securite et des groupes de
Membres de l'Organisation, et devront etre ratifies par les Etats signataires selon
leurs regies constitutionnelles respectives.

Article 44
Lorsque le Conseil de Securite a dćcidć de recourir a
d'inviter un Membre non reprćsentć au Conseil a fournir
execution des obligations contractus en vertu de l'article 43,
si celui-ci le desire, a participer aux decisions du Conseil
l'emploi de contingents des forces armćes de ce Membre.

la force, il doit, avant
des forces armees en
convier ledit Membre,
de Sćcurite touchant

Article 45
Afin de permettre ž l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre
militaire, des Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux
de forces aeriennes immćdiatement utilisable en vue de l'execution combinee d'une
action coercitive internationale. Dans les limites prevues par l'accord spćcial ou les
accords spćciaux mentionnes ž l'article 43, le Conseil de Sćcuritć, avec l'aide du
Comitć d'Etat-Major, fixe l'importance et le degrć de preparation de ces contingents et ćtablit des plans prćvoyant leur action combinće.
Article 46
Les plans pour l'emploi de la force armće sont etablis par le Conseil de
Sćcuritć avec l'aide du Comitć d'Etat-Major.
Article 47
1. 11 est etabli un Comitć d'Etat-Major chargć de conseiller et d'assister
le Conseil de Sćcuritć pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire necessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sćcuritć internationales, l'emploi et
le commandement des forces mises ž sa disposition, la reglementation des armements et le dćsarmement ćventuel.
2. Le Comitć d'Etat-Major se compose des chefs d'Etat-Major des membres
permanents du Conseil de Sćcuritć ou de leurs representants. 11 convie tout Membre
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ције Уједињених нација, који није стално заступљен у Комитету, биће позван
од Комитета да му се придружи кад год успешно обављање дужности Комитета захтева учествовање тога члана у његовом раду.
3. Комитет Војног штаба, који je потчињен Савету безбедности, сноси
одговроност за стратегиско руковођење свим оружаним снагама стављеним
на расположење Савету безбедности. Питања која се односе на командовање
тим снагама биће регулисана накнадно.
4. Комитет Војног штаба, no овлашћењу Савета безбедности и после саветовања са одговарајућим регионалним установама, може образовати регионалне поткомитете.
Члан 48
lv Mepe потребне за извршење одлука Савета безбедности у циљу
одржања међународног мира и безбедности предузимају сви чланови организације Уједињених нација или само неки, како то Савет безбедности одреди.
2. Ове одлуке извршују чланови Организације Уједињених нација како
непосредно, тако и дејствујући кроз одговарајуће међународне установе чији
су они чланови.
Члан 49
Чланови Организације Уједињених нација узајамно he један другога
погпомагати у извршавању мера одлучених од Савета безбедности.
Члан 50
Ako Савет безбедности предузме превентивне или принудне мере против
ма које државе, свака друга држава, била она члан Организације Уједињенчч нација или не, која би се нашла пред специјалним привредним проблемима
искрслим услед извршења поменутих мера, има право да консултује Савет безбедности у погледу решавања тих проблема.
Члан 51
Ова Повеља не вређа ни у ком погледу природно право на индивидуалну
и колективну самоодбрану у случају оружаног напада против ма кога члана
Организације Уједињених нација, док Савет безбедности не предузме потребне
мере да би се одржао међународни мир и безбедност. Mepe предузете од члаHoai Организације у вршењу права самоодбране биће одмах саопштене Савету
безбедности и неће ни на који начин доводити у питање овлашћења и одговорност Савета безбедности no овој Повељи да предузме у свако доба акцију коју
би сматрао потребном ради одржања или успостављања међународног мира
и безбедности

ГЛАВА VIII
РЕГИОНАЛНИ УГОВОРИ
Члан 52
1. Ова Повеља на на који начин ни искључује постојање регионалиих
уговора или устамова чија je сврха да се баве предметима одржања међународног мира и безбедности подесним за регионалну акцију, под условом да
су ти уговори илн установе и њихов рад у складу са цил>евима и иачелима
Организације Уједињених нација.
2. Чланови Органи^ације Уједшвених нација који су ступили у овакве
уговоре или образовали овакве установе.учиниће сваки напор да постигну
мирно решење локалних спорова на основу тих регионалних уговора или преко
тих регионалних установа пре него што их изнесу пред Савет безбедноети.
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des Nations Unies qui n'est pas represents au Comite d'une fafon permanente
a s'associer a lui, lorsque la participation de ce Membre a ses travaux lui est nćcessaire pour la bonne execution de sa tache.
3. Le Comite d'Etat-Major est responsable, sous l'autorite du Conseil de
Sćcurite, de la direction strategique de toutes forces armees mises š la dispositions
du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront reglees
ulterieurement.
4. Des sous-comites regionaux du Comite d'Etat-Major peuvent etre ćtablis
par lui avec l'autorisation du Conseil de Securite et apres consultation des organismes regionaux appropries.
Article 48
1. Les mesures necessaires a l'execution des decisions du Conseil de Security
pour le maintien de la paix et de la sćcuritć jinternationales sont prises par tous
les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'appreciation du
Conseil.
2. Ces decisions sont exćcutees par les Membres des Nations Unies directement et grace & leur action dans les organismes internationaux appropries dont
ils font partie.
Article 49
Les Membres des Nations Unies s'associent pour se preter mutuellement
assistance dans l'execution des mesures arretćes par le Conseil de Securite.
Article 50
Si un Etat est l'objet de mesures preventives ou coercitives prises par le
Conseil de Sćcuritć, tout autre Etat, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies,
s'il se trouve en presence de dificulte economiques particulieres dues a l'execution
desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de Security au sujet de la
solution de ces difficulty.
Article 51
Aucune disposition de la presente Charte ne porte attelmte au droit niaiturel
de legitime defense, individuelle ou collective, dans le cas ou un Membres des
Nations Unies est l'objet d'une agression armee, jusqu'š ce que le Conseil de
Securite ait pris les mesures nćcessaires pour maintenir la paix et la sćcurite 'Internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de legitime defense sont immediatement portćes a la connaissance du Conseil de Secunlte
et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a. le Conseil, en vertu de la presente
Charte, d'agir 5 tout moment de la maniere qu'il juge necćssaire pour maintenir
ou rćtablir la paix et la securite onternationales.
СНА1Р1ГКНЕ VPI
ACCORDS REGIONAUX
Article 52
1. Aucune disposition de la1 prćsente Charte ne s'oppose a l'existence d'accords ou d'organismes regionaux destines ž rćgler les affaires qui, touchant au
maintien de la paix et de la sćcuritć internationales, se pretent ž une action de
caractere regional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activity soient
compatibles avec les Buts et les Principes des Nations Unies.
2. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent
ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour rćgler d'une maniere pacifique,
par le moyen desdits accords ou organismes, les diffćrends d'ordre local, avant de
les soumettre au Conseil de Sćcurlte.
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3.
рова на
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4.

Савет безбедности постицаће развој мирног решавања локалних спооснову ових регионалних уговора или преко регионалних усганова
иницијативу заичгергсованих држава или на своју сопстзену инициОвај Члан ни у ком погледу не дира у примену чланова 34 и 35.
Члан 53

1. Савгт безбедности, кад год je то целисходно, користиће се овнм региналним уговорима или установама ради предузимања принудне акције под
својим руководством. Али никаква принудна акција неће бити предузета no
ре~ионалним уговорима или од регионалних установа без одобрења Савета
безбедности, изузимајући мере против ма које непријатељске државе, према
дефиницији става 2 овог Члана, поменуте у Члану 107 или предвиђене у регионалним споразумима упереним против обнављања агресивне политике од стране
ма које од тих држава, све дотле док Организација не буде могла, на захтев
заинтересованих влада, узети одговорност за спречавање даље агресије од
тих држава.
2. Израз „непријатељска држава", како je употребљен у ставу 1 овог
Члана, примењује се на сваку државу која je за време Другог светског рата
била непријатељ ма ког потписника ове Повеље.
Члан 54
Савет безбедности биће редовно и исцрпно обавештаван o предузетим
или намераваним корацима no регионалним уговорима или од регионалних
установа у циљу одржавања међународног мира и безбедности.
ГЛАВА IX
МЕЂУНАРОДНА ПРИВРЕДНА И СОЦИЈАЛНА САРАДЊА
Члан 55
У циљу стварања услова стабилности и благостања који су потребни
ради мирних и пријатељских односа међу нацијама заснованим на поштовању
начела равноправности и самоопредељења народа, Организација Уједињених
нација помагаће:
а) побољшање животних услова, пуно запослење и развитак привредног
и социјалног напретка;
б) решавање међународних привредних, социјалних, здравствених и
сличних проблема и међународну културну и ваепитну сарадњу;

в) свеопште поштовање и заштиту права човека и основних слобода за
све без разлике pace, пола, језика или вере.
Члан 56
Сви чланови Организације обавезују се да he предузети сваку заједничку и појединачну акцију и сарадњу са Организацијом ради остварења
циљева изложених у Члану 55.
Члан 57
1. Поједине специјализоване установе образоване на основу међудржавних уговора које имају обимне међународне одговорности, одређене њиховим
основним статутима, у привредним, социјалним, културним, васпитним, здравственим и сродним областима, биће повезане са Организацијом Уједињених
нација саобразно одредбама Члана 63.
76

— 23 —
3. Le Conseil de Sćcurite encourage le developpement du reglement pacifique des differends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes
rćgionaux, soit sur l'initiative des Etats interesses, soit sur renvoi du Colnseil de
Securite.
4. Le present article n'affecte en rien l'application des articles 34 et 35.
Article 53
1. Le Conseil de Securite utilise, s'il y a lieu, les accords ou organismes
rdgionaux pour l'applicatcon des mesures coercitives prises sous son autroite. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords regionaux
ou par des organismes regionaux sans l'autorisation du Conseil de Securite; sont
exceptees les mesures contre tout Etat ennemi au sens de la definition donnee au
paragraphe 2 du prćsent article, prevues en application de l'Article 107 ou dans
les accords rćgiona<ux dirigćs contre la reprise, par un tel Etat, d'une politique
d'agression, jusqu'au moment ou reorganisation pourra, a la demande des Gouvernements interesses, etre chargee de la tache de prevenir toute nouvelle agression
de la part d'un tel Etat.
2. Le terme „Etat ennemi", employe au paragraphe 1 du present article, s'aplique a tout Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, ete l'ennemi de
l'un quelconque des siignataires de la- presente Charte.
Article 54
Le Conseil de Securite doit, en tout temps, etre tenu pleinement au courant
de toute action entreprise ou envisagće en vertu d'accords regionaux ou par des
organismes regionaux, pour le maintien de la paix et de la sćcurite internationales.

CHAPMTRE IX
COOPERATION ECONOMIQUE ET SOCIALE INTERNATIONALE
Article 55
En vue de creer les conditions de staibilitć et de bien-etre nćcesssiires pour
assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondees sur le respect
du principe de l'egalite des droits des peuples et de leur droit š disposer d euxmemes, les Nations Unies favoriseront:
a. le relćvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions
de progćs et de developpement dans l'ordre ćconomique et social;
b. la solution des problčmes internationaux dans les domaines ćconomique, social, de la santć publique et autres problemes connexes; et la cooperation internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de
l'ćducation;
c. le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertćs
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou
de religion.
Article 56
Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts ćnoncćs ž l'artiele 55,
ž agir, tant conjointement que sćparćment, en cooperation avec l'Organisation.

Article 57
1. Les diverses institutions spćcialisćes crććes par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributtons internationales
ćtendues dans les domaines ćconomique, social, de la culture intellectuelle et de
l'ćducation, de la santć publique et autres domaines connexes, sont relićes a l'Organisation conformćment aux dispositions de l'article 63.
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2. Установе које ће на овај начин бити стављене у везу са Организацијом
Уједињених нација називају се у даљем тексту ове Повеље „специјализоване
установе".
Члан 58
Организација чини препоруке за координацију политике и активности
специјализованих установа.
Члан 59
Организација, кад год je целисходна, даје иницијативу за преговоре између заинтересованих држава ради образовања специјализованих установа,
потребних за испуњење циљева постављених у Члану 55.
Члан 60
Одговорност за обављање функција Организације изложених у овој
Глави сносиће Генералне скупштине и, под руководством Генералне скупштине,
Привредни и социјални савет који у ову сврху ужива овлашћења поменута
у Глави X.
ГЛАВА X
ПРИВРЕДНИ И СОЦИЈАЛНИ САВЕТ
Састав
Члан 61
1. Привредни и социјални савет састоји се од осамнаест чланова Организације Уједињених нација које бира Генерална скупштина.
2. Под условом одредаба става 3, шесторица чланова Привредног и
социјалног савета биће бирани сваке године на рок од три године. Чланови
који одлазе могу се одмах наново бирати.
3. Приликом првог избора биће изабрано осамнаест чланова Привредног и социјалног савета. Рок мандата шесторице овако изабраних чланова
истиче на крају прве године, a шесторице других на крају друге године,
сходно прописима Генералне скупштине.
4. Сваки члан Привредног и социјалног савета има no једног претставника.
Функције и овлашћења
Члан 62
1. Привредни и социјални савет овлашћен je да врши или организује
проучавања и да подноси или прима извештаје no међународним привредним,
социјалним, културним, здравственим и сродним предметима и no свим тим
предметима може чинити препоруке Генералној скупштини, члановима Организације Уједињених нација и заинтересованим специјализованим услановама.
2. Он je овлашћен да чини препоруке у циљу потстицања поштовања
и заштите права човека и основних слобода за све.
3. Он je овлашћен да припрема предлоге конвенција ради подношења
Генералној скупштини no предметима који спадају у његову надлежност.
4. Он je овлашћен да, у сагласности са правилима прописаним од Организације Уједињених нација, сазива међународне конференције no предметима који спадају у његову надлежност.
Члан 63
1. Привредни и социјални
са којом установом поменутом у
ће дотична установа ступити у
Ови уговори подлеже одобрењу

савет овлашћен je да закл>учује уговоре ма
Члану 57 ради одређивања услова под којима
везу са Организацијом Уједињених нација.
Генералне скупштине.
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— 25 2. Les institutions ainsi reliees h l'Organisation sont designees ci-apres par
l'expression »Institutions spćcialisees«.
Article 58
L'Organisation fait des recommendations en vue de coordonner les programmes et activites des institutions specialisees.
Article 59
L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des nćgociations entre les Etats
intćressćs en vue de la creation de toutes nouvelles institutions specialises nćcessaires pour atteindre les buts eenonces a l'article 55.
Article 60

t

L'Assemblće Generale et, sous son autorite, le Conseil Economique et Social
qui dispose a cet effet des pouvoirs qui lui sont attribućs aux termes du Chapitre X,
sont charges de remplir les fonctions de l'Organisation ćnoncćes au prćsent chapitre.

CHAPIiTRE X
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Composition
Article 61
1. Le Conseil Economique et Social se compose de dix-huit Membres des
Nations Unies, ćlus par l'Assemblee Generale.
2. Sous reserve des dispositions du paragraphe 3, six membres du Conseil
Economique et Social sont elus chaque annee pour une periode de trois ans. Les
membres sortants sont immediatement rećligibles.
3. Dix-huit membres du Conseil Economique et Social sont designes lors de la
premiere Election. Le mandat de six de ces membres expirera au bout d'un an et
celui de six autres membres, au bout de deux ans, selon les dispositions prises par
l'Assemblee Genćrale.
4. Chaque membre du Conseil Economique et Social a un represćntant
au Conseil.
Fonctions et Pouvoirs
Article 62
1. Le Conseil Economique et Social peut faire ou provoquer des ćtudes et
des rapports sur des questions internationales dans les domaines economique, social,
de la culture inte-llectuelle et de l'ćducatiion, de la santć publique et autres
domaines connexes et peut adresser des recommendations sur toutes ces questions
ž l'Assemblće Genćrale, aux Membres de l'Organisation et aux institutions specialises intćressćes.
2. II peut faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des
droits de l'homme et des libertes fondamentales pour tous.
3. II peut, sur des questions de sa competence, preparer des projets de convention pour les soumettre ž Г Assemble Gćnćrale.
4. II peut convoquer, conformement aux regies fixdes par l'Organisation,
des conferences internationales sur des questions de sa competence.

Article 63
1. Le Conseil Economique et Social peut conclure avec toute institution visde
ž l'article 57, des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera
reliće <i l'Organisation. Ces accords sont soumis ž l'approbation de l'Assemblće
Gćnćrale.
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2. Он je овлашћен да координира рад специјализованих установа путем
саветовања са тим установама и препорукама које ће им чинити, a и путем
препорука Генералној скупштини и члановима Организације Уједињених
нација.
Члан 64
1. Привредни и социјални савет je овлашћен да предузима целисходне
кораке ради добијања редовних извештаја од специјализованих установа.
Он je овлашћен да са члановима Организације Уједињених нација и специјализованим устаноеама склапа споразуме ради добијања извештаја o мерама
које ће се предузети за извршење његових препорука и препорука Генералне
скупштине учињених no предметима који спадају у његову надлежност.
2. Он je овлашћен да Генералној скупштини упућује своје примедбе
на те извештаје.
Члан 65
Привредни и социјални савет je овлашћен да даје обавештења Савету
безбедности и да потпомаже Савет безбедности, на његов захтев.
Члан 66
1. Привредни и социјални савет обавља функције које спадају у његову
надлежност у вези са извршењем препорука Генералне скупштине,
2. Он je овлашћен да са одобрењем Генералне скупштине обавља
послове на захтев чланова организације Уједињених нација или на захтев
специјализованих установа.
3. Он обавља и остале функције које су побројане у другим одељцима
ове Повеље или функције које би му могле бити додељене од Генералне
скупштине.
Гласање
Члан 67
1. Сваки члан Привредног и социјалног савета има један глас.
2. Одлуке Привредног и социјалног савета доносе се већином чланова
који су присутни и који гласају.
Поступак
Члан 68
Привредни и социјални савет образује комисије које ће се бавити привредним и социјалним питањима и унапређивањем права човека, као и друге
комисије које би биле потребне ради обављања његових функција.
Члан 69
Привредни и социјални савет позива сваког члана Организације Уједињених нација да учествује, без права гласа, у његовим дискусијама no сваком
предмету од нарочитог интереса за тог члана.
Члан 70
Привредни и социјални савет je овлашћен да учини све што треба како
би претставници специјализованих установа могли учествовати, без права
гласа, у његовим расправама, као и у расправама у комисијама које су од
њега образоване, a и да би његови претставници могли учествоваги у расправама у специјализованим установама.
Члан 71
Привредни и социјални савет je овлашћен да закл>учује одговарајуће
споразуме који ће му омогућити да се саветује са организацијама које немају
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— 27 2. II peut coordonner l'activite des institutions specialisees en se concertant
avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi qu'en adressant des recommandations a l'Assemblee Generale et aux Membres des Nations Unies.

Article 64
1. Le Conseil Economique et Social peut prendre toutes mesures utiles pour
recevoir des rapports reguliers des institutions specialisees. II peut s'entendre avec
les Membres de l'Organisation et avec les institutions specialisees afin de recevoir
des rapports sur les mesures prises en execution de ses propres recommandafcons
et des recommandations de l'Assemblee Generale sur des objets relevant de la
competence du Conseil.
2. II peut communiquer a l'Assemblee Generale ses observations sur ces
rapports.
Article 65
Le Conseil Economique et Social peut fournir des informations au Conseil
de Securite et l'assister si celui-ci le demande.
Article 66
1. Le conseil Economique et Social, dans l'execution des recommandations
de l'Assemblee Generale, s'acquitte de toutes les fonctions qui: entrent dans sa
competence.
2. II peut, avec l'approbation de l'Assemblee Generale, rendre les service.;
qui lui seraient demandes par des Membres de l'Organisation ou par des institutions
specialises.
3. II s'acquitte des autres fonctions qui lui sont devolues dans d'autres parties
de la presente Charte ou qui peuvent lui etre attribuees par l'Assemblee Generale

Vote
Article 67
1. Chaque membre du Conseil Economique et Social dispose d'une voix.
2. Les decisions du Conseil Economique et Social sont prises ž la majorlte
des membres presents et votant.
Procedure
Article 68
Le Conseil Economique et Social institue des commissions pour les questions
ćconomiques et sociales et le progrčs des droits de l'homme ainsi que toutes autres
commissions necessaires ž l'exercice de ses fonctions.
Article 69
Le Conseil Economique et Social, lorsqu'il examine une question qui interesse particulierement un Membre de l'Organisation, convie celui-ci a participer,
sans droit de vote, a ses deliberations.
Article 70
Le Conseil Economique et Social peut prendre toutes dispositions pour que
des representants des institutions specialises participent, sans droit de vote, ž ses
deliberation et k celles des commissions instituees par lui, et pour que ses propres
reprćsentants participent aux deliberations des institutions specialisees.

Article 71
Le Conseil Economique et Social peut prendre toutes dispositions utiles
pour consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de questions
81

- 28 —
карактер државних установа a баве се предметима његове надлежности. Ови
споразуми могу бити закључени са међународним организацијама, и где год je
целисходно, са националним организацијама, после саветовања са дотичним
чланом Организације Уједињених нација.
Члан 72
1. Привредни и социјални савет прописује свој пословник којим ће
обухватити начин избора свог претседника.
2. Привредни и социјални савет састаје се према указаној потреби
сходно свом пословнику који ће садржавати и одредбе o сазиву састанака
на захтев већине чланова.
ГЛАВА XI
ДЕКЛАРАЦИЈА O НЕСАМОУПРАВНИМ ТЕРИТОРИЈАМА
Члан 73
Чланови Организације Уједињених нација који имају или преузму одговорност за управљање територијама чији народи још нису достигли пуну
меру самоуправе, признају начело да су интереси становништва ових територија од првенственог значаја, и примају, као свету дужност, обавезу да унагфеђују У највећој мери, у границама система међународног мира и безбедности, успостављеном овом Повељом, благостање становништва ових територија и у том циљу:
а) да осигурају, уз дужно поштовање културе дотичних народа,
њихов политички, привредни, социјални и васпитни напредак, праведно
поступање са њима, њихову заштиту против злоупотреба;
б) да развију самоуправу, воде рачуна o политичким тежњама
народа и потпомажу их у поступном развоју њихових слободних полиличких установа према посебним околностима сваке територије и њених
народа и према њиховим разним степенима напретка;
в) да учвршћују међународни мир и безбедност;
r) да унапређују конструктивне мере развоја, да потстичу научна
испитивања и сарађују једни с другима и, кад год je то целискодно,
са специјализованим међународним телима, у циљу практичног остварења социјалних, привредних и научних циљева изложених у овоме
Члану; и
д) да, под условима ограничења која безбедност и уставни обзири
налажу, достављају редовно Генералном секретару, ради обавештења,
статистичке и друге податке техничке природе, који се односе на привредне, социјалне и васпитне прилике у територијама за које су одговорни, изузимајући територије на које се примењују Главе XII и XIII.

Члан 74
Чланови Организације Уједињених нација споразумни су такође да
њихова политика према територијама на које се ова Глава примењује, иста
као и у областима метрополе, мора бити заснована на општем начелу доброг
суседства, водећи у пуној мери рачуна o интересима и благостању осталих
делова света у социјалним, привредним и трговинским предметима.
ГЛАВА XII
МЕЂУНАРОДНИ СИСТЕМ СТАРАТЕЉСТВА
Члан 75
Организација Уједињених нација установиће, под својим руководством,
међународни систем старатељства ради управљања територијама које могу
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internationales et, s'il y a lieu, a des organisations nationales apres consultation
du Membre interesse de l'Organisation.

Article 72
1. Le Conseil Economique et Social adopte son reglement interieur dans
lequel il fixe le mode de designation de son President.
2. 11 se rćunit selon les besoins conformement & son reglement; celui-c:
comportera des dispositions prevovant la convocation du Conseil sur la demande
de la majorite de ses membres.
CHAIP4TRE XI
DECLARATION RELATIVE AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES
Article 73
Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilitć
d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore completement elles-memes, reconnaissent le principe de la primaute des intćrets des
habitants de ces territoires. lis acceptent comme une mission sacree l'obligation
de favoriser dans toute la mesure du possible leur prosperite, dans le cadre du
sys't^me de paix et de sćcurite internationales etabli par la presente Charte et,
a cette fin :
a. d'assurer, en respectant la culture des populations en question, leur
progres politique, economique et social, ainsi que le developpement de leur
instruction, de les traiter avec equite et de les proteger contre les abus;
b. de developper leur capacite de s'administrer elles-memes, de tenir
compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le
developpement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la
mesure appropriee aiux conditions particulieres de chaque te-rritoire et de ses
populations et a leurs degres variables de developpement;
c. d'affermir la paix et la security internationales;
d. de favoriser des mesures constructives de developpement, d'encourager des travaux de recherche, de cooperer entre eux et, quand les circonstances s'y preteront, avec les organismes internationaux specialises, en vue
d'atteindre effectivement les buts sociaux, economiques et scientifiques
ćnoncćs au present article;
e. de communiquer regulierement au Secretaire General, a titre
d'information, sous reserve des exigences de la security et de considerations
d'ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature
technique relatifs aux conditions economiques, sociales et de l'instruction
dans les territoires dont ils sont respectivement responsables, autres que
ceux auxquels s'appliquent les chapitres XII et XIII.
Article 74
Les Membres de l'Organisation reconnaissent aussi que leur politique doit
etre fondee, autant dans les territoires auxquels s'applique le present chapitre que
dans leurs territoires metropolitans, sur le principe general du bon voisinage dans
le domaine social, economique et commercial, compte tenu des interčts et de la
prosperite du reste du monde.
CHAlPIIiTIRE XI!
REGIME INTERNATIONAL DE TUTELLE
Article 75
L'Organisation des Nations Unies etablira, sous son autorite, un regime
international de Tutelle pour l'administration et la surveillance des territoires
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бити подвргнуте овом систему накнадним појединачним уговорима и ради
надзора над тим територијама. Поменуте територије називају се у даљем
тексту ове Повеље „територије под старатељством".
Члан 76
Основна намена система старатељства, у складу са циљевима Организације Уједињених нација, изложеним у Члану 1 ове Повеље, биће:
а) да учвршћује међународни мир и безбедност;
б) да унапређује политички, привредни, социјални и васпитни
напредак становништва територија под старател>ством и њихов постепени развитак у правцу самоуправе или независности како најбоље
одговара специјалним околностима сваке територије и њених народа
и слободно израженим жељама дотичних народа и како предвиђају
одредбе појединих уговора o старатељству;
в) да потстиче поштовање права човека и основних слобода за
све без рззлике pace, пола, језика или вере и да потстиче признање
међузависности народа целог света;
г) да осигура подједнако поступање у социјалним, привредним
и трговинским предметима, према свим члановима Организације Уједињених нација и њиховим држављанима, a такође и подједнако поступање према овим последњии у изрицању правде, не ометајући остварење напред изложених циљева и под условом одредаба Члана 80.
Члан 77
1. Систем старатељства примењује се на територије следећих категорија,
које му могу бити подвргнуте no уговорима o старатељству:
а) теригорије које се сада држе под мандатом;
б) територије које могу бити одузете од непријатељских држава
као последица Другог светског рата; и
в) територије драговољно подвргнуте овом систему од држава
одговорних за њихово управљање.
2. Питање, које ће територије у напред изложеним категоријама бити
подвргнуте систему старатељства и под којим условима, биће предмет
накнадног уговора.
Члан 78
Систем старатељства неће се примењивати на територије које су постале
члановима Организације Уједињених нација, међу којима ће се односи заснивати на поштовању начела суверене једнакости.
Члан 79
Услови старатељства за сваку територију која je подвргнута систему
старатељства, подразумевајући и све њихове измене и допуне, биће утврђени
уговором између нспосредно заинтересованих држава, убрајајући овде и мандаторску силу у случају територија које поједини чланови Организације
Уједињених нација држе под мандатом, и биће одобрени како je предвиђено
у члановима 83 и 85.
Члан 80
1. Изузимајући све што би могло бити уговорено у појединачним уговорима o старатељству који ће бити закл>учени сходно члановима 77, 79 и 81
a који.м ће поједине територије бити подвргнуте под систем старатељства
и све дотле док ови уговори не буду закључени, ниједна одредба ове Главе
неће се схватити као да на ма који начин мења ма која права ма које државе
или ма којих народа, a ни одредбе постојећих међународних аката којих би
поједини чланови Организације Уједиљених нација били уговорне стране.
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qui pourront etre places sous ce regime en vertu d'accords particuliers ultćrieurs.
Ces territoires sont designćs ci-apres par l'expression »territoires sous Tutelle«.

Article 76
Conformement aux Buts des Nations Unies, enonces a l'article 1 de la preselite Charte, les fins essentielles du regime de Tutelle sont les suivantes:
a. affermir la paix et la sćcurite internationales;
b. favoriser le progres politique, economique et social des populations des territoires sous Tutelle ainsi que le developpement de leur instruction; favoriser egalement leur ćvolution progressive vers la capacite a
s'administrer eux-memes ou l'independance, compte tenu des conditions
particulieres a chaque territoire et a ses populations, des aspirations librement exprimees des populations interessćes et des dispositions qui pourront
etre prevues dans chaque accord de Tutelle;
c. encourager le respect des droits de l'homme et des libertćs fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et developper le sentiment de l'interdćpendance des peuples du monde;
d. assurer l'ćgalite de traitement dans le domaine social, economique
et commercial a tous les Membres de l'Organisation et a leurs ressortissants;
assurer de meme a ces derniers l'egalite de traitement dans l'administration
de la justice, sans porter prejudice a la realisation des fins enoncćes
ci-dessus, et sous reserve des dispositions de l'article 80.
Article 77
1.Le regime de Tutelle s'appliquera aux territoires entrant dans les categories
ci-dessous et qui viendraient a etre places sous ce regime en vertu d'accords
de Tutelle :
a. territoires actuellement sous mandat;
b. territoires qui peuvent etre detaches d'Etats ennemis par suite de
la seconde guerre mondiale;
c. territoires volontairement places sous ce regime par les Etats
responsables de leur administration.
2. Un accord ulterieur determinera quels territoires, entrant dans les catecories susmentionnćes, seront places sous le regime de Tutelle, et dans quelles
conditions.
Article 78
Le regime de Tutelle ne s'appliquera pas aux pays devenus Membres des
Nations Unies, les relations entre celles-ci devant etre fondees sur le respect du
principe de 'lćgalitć souveraine.
Article 79
Les termes du regime de Tutelle, pour chacun des territoires a placer sous
ce regime, de meme que les modifications et amendements qui peuvent y etre
apportćs, feront l'objet d'un accord entre les Etats directement interessćs, y compris la Puissance mandataire dans le cas de territoires sous mandat d'un Membre
des Nations Unies, et seront approuvćes conformement aux articles 83 et 85.
Article 80
1. A l'exception de ce qui peut etre convenu dans les accords particuliers
de Tutelle conclus conformement aux articles 77, 79 et 81 et plagant chaque
territoire sous le rćgime de Tutelle, et jusqu'ii ce que ces accords aient ete conclus,
aucune disposition du prćsent chapitre ne sera interpretee comme modifiant directement ou indirectement en aucune manićre, les droits quelconques d'aucurt Etat ou
d'aucun peuple ou les dispositions d'actes internationaux en vigueur auxquels des
Membres de l'Organisation peuvent etre parties.
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2. Став 1 овог Члана неће се тумачити као да даје повода одуговлачењу
или одлагању преговора o уговорима којима ће мандатске и друге територије
битг подвргнуте под систем старатељства како je то предвиђено у Члану 77,
нити пак одуговлачењу или одлагању закључења поменутих уговора.
Члан 81
Уговор o старател>ству обухвата у сваком посебном случају услове под
којима ће се управљати територијама под стартељством и одређује власт која
ће вршити управу над овим територијама. Поменута власт, која се у даљем
тексту ове Повеље назива „Управна власт", je једна или више држава или
сама Организација Уједињених нација.
Члан 82
У сваком уговору o старатељству може се одредити стратегиска област
или области које могу делимично или у целости обухватити територију под
старатељством на коју се овај уговор примењује, не дирајући ни у који
посебни уговор или уговоре закључене no Члану 43.
Члан 83
1. Све функције Организације Уједињених нација које се односе на
стратегиске области, подразумевајући и одобравање услова уговора o старатељству, њихових измена и допуна, врши Савет безбедности.
2. Основне тежње изложене у Члану 76 примењиваће се на народ сваке
поједине стратегиске области.
3. Савет безбедности, придржавајући се одредаба уговора o старатељству и не дирајући у обзире безбедности, користиће се потпором Старатељског савета како би обављао оне функције Организације Уједињених нација
no систему старатељства које се односе на политичке, привредне, социјалне
и васпитне предмете у дотичним стратегиским областима.
Члан 84
Дужност управне власти je да осигура да територија под старатељством
узме удела у одржању међународног мира и безбедности. У ту сврху, управна
власт може употребљавати добровољачке снаге, олакшице и помоћи од територија под старатељством ради испуњења обавеза према Савету безбедности,
преузетих у овом погледу од управне власти a и ради локалне одбране и
одржања реда и закона унутар територије под старатељством.
Члан 85
1. Функције Организације Уједињених нација у односу на уговоре
o старатељству за све области које нису означене као стратегиске, подразумевајући и одобравање услова уговора o старатељству и њихових измена и
допуна, врши Генерална скупштина.
2. Старатељски савет, радиће под руководством Генералне скупштине,
помаже Генералну скупштину у вршењу ових функција.
ГЛАВА XIII
СТАРАТЕЉСКИ САВЕТ
Састав
Члан 86
1. Старател>ски савет сачињавају следећи чланови Организације Уједињених нација:
а) чланови Организације који управљају територијама под старатељством;
б) чланови Организације који су поменути поименично у Члану 23,
a који не управљају територијама под старатељством; и
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2. Le paragraphe 1 du prćsent article ne doit pas etre interprete comme
motivant un retard ou un ajournement de la nćgociation et de la conclusion
d'accords destines a placer sous le regime de Tutelle des territoires sous mandat
ou d'autres territoires ainsi qu'il est prćvu a l'article 77.
Article 81
L'accord de Tutelle comprend dans chaque cas, les conditions dans lesquelles
le territoire sous Tutelle sera administre et ddsigne 1'autorite qui en assurera
l'admiraistration. Cette autorite, designee ci-apres par l'expression »autorite
chargee de 1'administration«, peut etre constituee par un ou plusieurs Etats ou par
1'Organisation elle-meme.
Article 82
Un accord de Tutelle peut designer une ou plusieurs zones stnatdgiques
pouvant comprendre tout ou partie du territoire sous Tutelle auquel l'accard
s'applique, sans prejudice de tout accord special ou de tous accords speciaux
conclus en application de l'article 43.
Article 83
1. En ce qui concerne les zones stratćgiques, toutes les fonctions dćvolues
^ 1'Organisation, y compris l'approbation des termes des accords de Tutelle ainsi
que de la modification ou de l'amendement eventuels de ceux-ci, sont exercees par
le Conseil de Security.
2. Les fins essentielles ćnoncćes ž l'article 76 valent pour la population de
chacune des zones stratćgiques.
3. Le Conseil de Sćcuritć, eu egard aux dispositions des accords de Tutelle
et sous reserve des exigences de la security, aura recours ž l'assistance du Conseil
de Tutelle dans l'exercice des fonctions assumees par 1'Organisation au titre du
rćgime de Tutelle, en matičre politique, economique et sociale, et en matiere
destruction, dans les zones stratćgiques.
Article 84
L'autoritć chargee de l'administration a le devoir de veiller a ce que le
territoire sous Tutelle apporte sa contribution au maintien de la paix et de la
sćcuritć Internationales. A cette fin, elle peut utiliser des contingents de volontaires,
les facilitćs et l'aide du territoire sous Tutelle pour remplir les obligations qu'elle
a contractus ž cet egard envers le Conseil de Sćcurite ainsi que pour assurer la
defense locale et le maintien de l'ordre cl l'interieur du territoire sous Tutelle.
Article 85
1. En ce qui concerne les accords de Tutelle relatifs ž toutes les zones qui
ne sont pas dćsignćes comme zones strategiques, les fonctions de 1'Organisation,
y compris l'approbation des termes des accords de Tutelle et de leur modification
ou amendement, sont exercdes par l'Assemblće Genćrale.
2. Le Conseil de Tutelle, agissant sous l'autoritć de l'Assemblće Genćrale,
assiste celle-ci dans l'accomplissement de ces taches.
CHAPITRE XIH
CONSEIL DE TUTELLE
Composition
Article 86
1. Le Conseil de Tutelle se compose des Membres suivants des Nations Unies:
a. les Membres charges d'administrer des territoires sous Tutelle;
b. ceux des Membres designes nommćment ^ l'article 23 qui n'administrent pas de territoires sous Tutelle;
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- в) онолико других чланова изабраних на рок од три године од
- Генералне скупштине колико je потребно да би се осигурало да укупан
број чланова Старатељског савета буде подједнако подељен између
чланова Организације Уједињених нација који управљају теригоријама
под старатељством и чланова који тим територијама не управљају.
2. Сваки члан Старатељског савета одређује једно нарочито квалификовано лице да ra у њему заступа.
Функције и овлашћења
Члан 87
1. Генерална скупштина и, под њеним руководством, Старател^ски савег,
вршећи своју функцију, овлашћени су:
а) да расматрају извештаје које подноси Управна власт;
б) да примају петиције и да их расматрају, саветујући се са
Управном влашћу;
в) да чине што треба за повремене посете односним територијама
код старатељством, кад и како се у томе споразумеју са Управном
влашћу; и
r) да предузимају све друге радње, саобравно одредбама уговора
o старатељству.
Члан 88
Старатељски савет израђује упитник односно политичког, привредног,
социјалног и васпитног напретка становништва сваке поједине територије под
старатељством, a на основу тог упитника Управна власт за сваку територију
под старатељством подноси, у границама своје надлежности, годишњи извештај Генералној скупштини.
Г ласање
Члан 89
1: Сваки члан Старатељског савета има један глас.
2. Одлуке Старатељског савета доносе се већином чланова који су присутни и који гласају.
Поступак
Члан 90
1. Старатељски савет прописује свој пословник којим ће обухватити
и начин избора свог претседника.
2. Старатељски савет састаје се, према указаној потреби, сходно свом
пословнику који he садржавати и одредбу o сазиву састанака на захтев већине
његових чланова.
Члан 91
Старатељски савет, кад год je то целисходно, користиће се потпором
Привредног и социјалног савета као и специјализованих установа у погледу
питања којима се оне баве.
ГЛАВА XIV
МЕЂУНАРОДНИ СУД ПРАВДЕ
Члан 92
Међународни суд правде je главни судски орган Организације Уједињених нација. Он функционише према приложеном Статуту, који je израђен
на основу Статута Сталног суда међународне правде, и чини саставни део
ове Повеље.
88

35 c. autant d'autres Membres elus pour trois ans, par l'Assemblee
Generale, qu'il sera necessaire pour que le nombre total des membres du
Conseil de Tutelle se partage egalement entre les Membres des Nations
Unies qui administrent des territoires sous Tutelle et ceux qui n'en administrent pas.
2. Chaque membre du Conseil de Tutelle designe une personne particulierement qualifiee pour le representer au Conseil.
Fonctions et Pouvoirs
Article 87
L'Assemblee Generale et, sous son autorite, le Conseil de Tutelle, dans
l'exercice de leurs fonctions, peuvent:
a. examiner les rapports soumis par l'autorite chargee de l'administration;
b. recevoir des petitions et les examiner en consultation avec ladite
autorite;
c. faire proceder a des visites periodiques dans les territoires administrćs par ladite autorite, a des dates convenues avec elle;
d. prendre ces dispositions et toutes autres conformement aux termes
des accords de Tutelle.
Article 88
Le Conseil de Tutelle etablit un questionnaire portant sur les progres des
habitants de chaque territoire sous Tutelle dans les domaines politique, economique
et social et dans celui de l'instruction; l'autorite chargee de l'administration de
chaque territoire sous Tutelle relevant de la competence de l'Assemblee Gćnera'le
adresse a celle-ci un rapport annuel fonde sur le questionnaire prečite.
Vote
Article 89
1. Chaque membre du Conseil de Tutelle dispose d'une voix.
2. Les decisions du Conseil de Tutelle sont prises ž la majorite des membres
presents et votant.
Procedure
Article 90
1. Le Conseil de Tutelle adopte son reglement interieur dans lequel il fixe
le mode de designation de son President.
2. II se rćunit selon les besoins, conformement ci son reglement; celui-ci
comprend des dispositions prevoyant la convocation du Conseil a la demande de
la majorite de s:es membres.
Article 91
Le Conseil de Tutelle recourt, quand il y a lieu, a l'assistance du Conseil
Economique et Social et ž celle des institution spćcialisćes, pour les question qui
reinvent de leurs competences respectives.
GHAiPlTIRlE XIV
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Article 92
La Cour Internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des
Nations Unies. Elle fonctionne conformement ž un Statut ćtabli sur la base du
Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale et annexe ž la prćsente
Charte dont il fait partie integrant.
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Члан 93
1. Сви чланови Организације Уједињених нација јесу ispo facto
уговорне стране Статута Међународног суда правде.
2. Држава која није члан Организације Уједињених нација може постати
уговорна страна Статута Међународног суда правде под условима које у
сваком поједином случају одређује Генерална скупштина на препоруку Савета
безбедности.
Члан 94
1. Сваки члан Организације Уједињених нација обавезује се да ће се
саобразити одлуци Међународног суда правде у сваком предмету у којем je он
једна од спорних страна.
2. Ako ма која спорна страна у појединим предметима не изврши
обавезе које на њу падају no пресуди изреченој од Суда, друга страна може се
обратити Савету безбедности, који може, ако сматра потребним, учинити препоруку или одлучити мере којима ће се прибећи да би се изречена пресуда
извршила.
Члан 95
Ниједна одредба ове Повеље не спречава члансве Организације Уједињених нација да решење својих спорова поверавају другим судовима у смислу
уговора који већ постоје или који ће убудуће бити закључени.
Члан 96
1. Генерална скупштина или Савет безбедности овлашћени су да затраже
од Међународног суда правде да да саветодавно мишљење no сваком правном
питању.
2. Други органи Организације Уједињених нација и специјализоване
усланове, које Генерална скупштина може на то у свако доба овластити, могу
такође тражити саветодавно мишљење од Суда no правним питањима која би
искрсла у оквиру њихове активности.
ГЛАВА XV
СЕКРЕТАРИЈАТ
Члан 97
Секретаријат се састоји од Генералног секретара и особља потребног
Организацији. Генералног секретара именује Генерална скупштина на препоруку Савета безбедности. Он je главни административни службеник организације.
Члан 98
Генерални секретар дела у том својству на свим састаицима Генералне
скупштине, Савета безбедности, Привредног и социјалног савета и Старатељског савета, a обавља и све остале дужности које би му ови органи поверили.
Генерални секретар подноси Генералној скупштини годишњи извештај o раду
Организације.
Члан 99
Генерални секретар може скренути пажњу Савету безбедности на свако
питање које no његовом мишљењу може довести у опасност одржање међународног мира и безбедности.
Члан 100
1. У вршењу својих дужности Генерални секретар и особље Организације неће тражити или примати инструкције ни од које владе нити пак од
које друге власти изван Организације Уједињених нација. Они he се уздржа90
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Article 93
1. Tous les Membres des Nations Unies sont ipso f^cto parties au Statut
de la Cour Internationale de Justice.
2. Les conditions dans lesquelles les Etats qui ne sont pas Membres de
l'Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour Internationale de
Justice sont determinees, dans chaque cas, par l'Assemblee Generale sur recommendation du Conseil de Sćcuritć.
Article 94
1. Chaque Membre des Nations Unies s'engage a se conformer a la decision
de la Cour Internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie.
2. Si une partie a un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent
en vertu d'un arret rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de
Security et celui-ci, s'il le juge necessaire, peut faire des recommandations ou
dćcider des mesures a prendre pour faire executer l'arret.
Article 95
Aucune disposition de la presente Charte n'empeche les Membres de l'Organisation de confier la solution de leurs differends a d'autres tribunaux en vertu
d'accords dćj& existants ou qui pourront etre conclus k l'avenir.
Article %
1. L'Assemblee Generale ou le Conseil de Seeurite peut demander š la Cour
Internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique.
2. Tous aiutres org.ames de l'Organisation et institutions specialises qui
peuvent, ž un moment quelconque, recevoir de l'Assemblee Generale une autorisation & cet effet, ont ćgalement le droit de demander & la Cour des avis consultat-.fs
sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activite.
ClHAiP'ITRE XV
SECRETARIAT
Article 97
Le Secretariat comprend un Secretaire Gćneral et le personnel que peut
exiger l'Organisation. Le Secretaire Genćral est nomme par l'Assemblće Generale
sur recommandation du Conseil de Seeurite. II est le plus haut fonctionnaire de
l'Organisation.
Article 98
Le Secretaire General agit en cette qualite ž toutes les reunions de l'Assemblee Gćnćrale, du Conseil de Seeurite, du Conseil Economique et Social et du
Consil de Tutelle. II rempli toutes autres fonctions dont il est ehargć par ces
organes. II prćsente š l'Assemblee Genćrale un rapport annuel sur l'acHvitć de
l'Organisation.
Article 99
Le Secrćtaire Gćnćral peut attirer l'attention du Conseil de Sćcuritć sur
toute affaire qui, h son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de
la sćcuritć internationales.
Article 100
1. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secretaire Gćnćral et le
personnel ne solliciteront ni n'accepteront destructions d'aucun gouvernement ni
d'aucune autoritć extčrieure a l'Organisation. lis s'abstiendront de tout acte incom91
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вати од сваког рада који не би био подударан са њиховим положајем међународних чиновника одговорних једино Организацији.
2. Сваки члан Организације Уједињених нација обавезује се да ће
поштовати искључиво међународни карактер дужности Генералног секретара
и особља Организације и да неће покушавати да на њих утиче у отправљању
ових дужности.
Члан 101
1. Особље поставља Генерални секретар, према правилницима које прописује Генерална скупштина.
2. Потребно особље биће додељено на стални рад Привредном и социјалном савету и Старатељскам савету и, уколико je потребно, другим органима Организације Уједињених нација. Ово особље биће саставни део Секретаријата.
3. Приликом постављења особља и одређивања услова службе узеће се
првенствено у обзир потреба да се обезбеди највећи ступањ марљивости,
спреме и личних особина. Потребна пажња обратиће се на важност регрутовања особља на најширој могућој географској основи.

ГЛАВА XVI
РАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 102
1. Сваки уговор и сваки међународни споразум који je био закључен
од ма ког члана Организације Уједињених нација, пошто ова Повеља ступи
на снагу, биће, чим буде могуће, регистрован у Секретаријату и од њега
објављен.
2. Ниједна уговорна страна ма ког таквог уговора или међународног
споразума, који није регистрован сходно одредбама става 1 овог Члана, нг
може се позивати на тај уговор или споразум ни пред којим органом Организације Уједињених нација.
Члан 103
У случају неподударности између обавеза чланова Организације Уједињених нација no овој Повељи и њихових обавеза no ма ком другом међународном споразуму, њихове обавезе no овој Повељи биће меродавне.
Члан 104
Организација ужива на територији сваког свог члана правну способност
потребну за вршење својих циљева.
Члан 105
1. Организација ужива на територији сваког свог члана повластице
и имунитет потребан за постигнуће својих циљева.
2. Претставници чланова Организације Уједињених нација и чиновници
Организације уживају на сличан начин повластице и имунитет потрсбан за
независно вршење својих функција у вези са Организацијом.
3. Генерална скупштина може чинити препоруку у циљу одређивања
свих појединости које се односе на примену става 1 и 2 овог Члана, или у ту
сврху предлагати конвенције члановима Организације Уједињених нација.
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patible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables
qu'envers 1'Organisation.
2. Chaque Membre de 1'Organisation s'engage a respecter le caractere
exclusivement international des fonctions du Secretaire General et du personnel
et a ne pas chercher ž les influencer dans l'execution de leur tache.

Article 101
1. Le personnel est nomme par le Secretaire Genćral conformćment aux
regies fixees par l'Assemblee Gćnerale.
2. Un personnel special est affecte d'une maniere permanente au Consećl
Economique et Social, au Conseil de Tutelle et, s'il y a lieu, a d'autres organes
de 1'Organisation. Ce personnel fait partie du Secretariat.
3. La consideration dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel doit etre la necessity d'assurer a 1'Organisation les
services de personnes possedant les plus hautes qualites de travail, de competence
et d'intćgrite. Sera dflment prise en consideration l'importance d un recrutement
effectue sur une base geographique aussi large que possible.

CHAiPITRE XVI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 102
1. Tout traite ou accord international conclu par un membre des Nations
Unies aprčs l'entrće en vigueur de la prćsente Charte sera, le plus tot possible,
enregistrć au Secretariat et publić par lui.
2. Aucune partie & un traitć ou accord international qui n'aura pas ćtć
enregistre conformćment aux dispositions du paragraphe 1 du prćsent article ne
pourra invoquer ledit traitć ou accord devant un organe de 1'Organisation.

Article 103
En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en
vertu de la prćsente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premieres prevaudront.
Article 104
L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacity juridique qui lui est nćcessaire pour exercer ses fonctions et attendre ses buts.
Article 105
1. L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des
privileges et immunitćs qui lui sont nćcessaires pour atteindre ses buts.
2. Les reprćsentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires
de 1'Organisation jouissent ćgalement des privileges et immunitćs qui leur sont
nćcessaires pour exercer en toute Lndćpendance leurs fonctions en rapport avec
1'Organisation.
3. L'Assemble Gćnćrale peut fačre des recommendations en vue de fixer
les details d'application des paragraphes 1 et 2 du present article ou proposer aux
Membres des Nations Unies des conventions h cet effet.
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ГЛАВА XVII
ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ O БЕЗБЕДНОСТИ
Члан 106
Док не ступе на снагу поједини посебни уговори поменути у Члану 43,
који no мишљењу Савета безбедности пружају Савету безбедности могућност
да отпочне вршење својих дужности no Члану 42, потписници Декларације
четири нације, од 30 октобра 1943 године, у Москви, и Француска, приступиће, саобразно одредбама става 5 ове Декларације, међусобном саветовању
и, no потреби, саветовању са другим члановима Организације Уједињених
нација у циљу предузимања заједничке акције, у име Организације, која би
била потребна ради одржања међународног мира и безбедности.
Члан 107
Ниједна одредба ове Повеље не обеснажава нити спречавз акцију у
односу на ма коју државу која je за време Другог светског рата била непријател> ма које државе потписнице ове Повеље, предузету или одобрену, као
последицу тог рата од влада које сносе одговорност за ту акцију.
ГЛАВА XVIII
ИЗМЕНЕИ ДОПУНЕ
Члан 108
Измене и допуне ове Повеље ступају на снагу за све чланове Организације Уједињених нација кад буду изгласане од две трећине чланова Генералне скупштине и ратификоване од две трећине чланова Организације Уједињених нација, убрајајући све сталне чланове Савета безбедности, саобразно
њиховим уставним поступцима.
Члан 109
1. У циљу ревизије ове Повеље може се одржати Генерална конференција чланова Организације Уједињених нација на дан и у месту који ће се
утврдити гласањем већине од две трећине чланова Генералне скупштине и
гласовима ма којих седморице чланова Савета безбедности. Сваки члан Организације Уједињених нација имаће један глас на тој Конференцији.
2. Све измене ове Повеље које Конференција препоручи већином од
две трећине ступају на снагу кад буду ратификоване од две трећине чланова
Организације Уједињених нација, убрајајући све сталне чланове Савета
безбедности, саобразно са њиховим уставним поступцима.
3. Ako ова Конференција не буде одржана пре десетог годишњег заседања Генералне скупштине no ступању у живот ове Повеље, предлог за сазив
такве Конференције биће стављен на дневни ред тог заседања Генералне скупштине и Конференција he се одржати ако то буде одлучено већином гласова
Генералне скупштине и гласовима седморице ма којих чланова Савета
безбедности.
ГЛАВА XIX
РАТИФИКАЦИЈА И ПОТПИС
Члан 110
1. Ова Повеља биће ратификована од држава потписница саобразно
њиховим односним уставним поступцима.
2. Ратификације биће депоноване код владе Сједињених Америчких
Држава која he no сваком извршеном депоновању известити све државе
потписнице као и Генералног секретара Организације Уједињених нација кад
он буде именован.
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CHAP1TRE XVII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE SECURITE
Article 106
En attendant l'entree en vigueur des accords spćciaux mentionnes ž l'article
43, qui, de l'avis du Conseil de Securite, lui permettront de commencer k assumer
les responsabilites lui incombant en application de l'article 42, les parties a la
Declaration des Quatre Nations signee k Moscou le 30 octobre 1943 et la France
se concerteront entre elles et, s'il y a lieu, avec d'autres Membres de l'Organisation,
conformement aux dispositions du paragraphe 5 de cette Declaration, en vue
d'entrepredre en commun, au nom des Nations Unies, toute action qui pourrait etre
necessaire pour maintenir la pa:x et la securite internationales.
Article 107
Aucune disposition de la presente Charte n'affecte ou n'interdit vis-a-vis d'un
Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a ete l'ennemi de l'un quelconque
des signataires de la presente Charte, une action entreprise ou autorisee, comme
suite de cette guerre, par les gouvernements qui ont la rsponsabilite de cette action.
CHAPITRE XVIII
AMENDEMENTS
Article 108
Les amendements k la presente Charte entreront en vigueur pour tous les
Membres des Nations Unies quand ils auront ete adoptćs a la majority des deuxtiers des membres de l'Assemblee Generale et ratifies, conformement a leurs regies
constitutionnelles respectives, par les deux-tiers des Membres de l'Organisation,
y compris tous les membres permanents du Conseil de Securite.
Article 109
1. Une Conference Gćnerale des Membres des Nations Unies, aux fins d'une
revision de la presente Charte, pourra etre reunie aux lieu et date qui seront fixes
par un vote de l'Assemblee Genćrale k la majority des deux-tiers et par un vote de
sept quelconques de membres du Conseil de Securite. Chaque Membre de l'Organisation disposera d'une voix ž la conference.
2. Toute modification k la presente Charte recommandće par la conference
a la majority des deux-tiers prendra effet lorsqu'elle aura ete ratiffiće conformement ^ leurs rčgles constitutionnelles respectives, par les deux-tiers des Membres
des Nations Unies, y compris tous les membres permanents du Conseil de Sćcua:te.
3. Si cette conference n'a pas ete reunie avant la dixi£me session annuelle
de l'Assemblee Generale qui suivra l'entree en vigueur de la presente Charte, une
proposition en vue de la convoquer sera inscrite a l'ordre du jour de cette session,
et la conference sera reunie, s'il en est ainsi decide par un vote de la majorite de
l'Assemblee Generale et par un vote de sept quelconques des membres du Conseil
de Securite.
CHAPiTRE XIX
RATIFICATION ET SIGNATURE
Article 110
1. La presente Charte sera ratifiee par les Etats signataires conformement
h leurs regies constitutionnelles respectives.
2. Les ratifications seront deposees aupržs du Gouvernement des Etats-Unis
d'Amerique, qui notifiera chaque depot k tous les Etats signataires ainsi qu'au
Secretaire General de reorganisation, lorsque celui-ci aura ete nomme.

95

— 42 3. Ова Повеља ступа на снагу no депоновању ратификација Републике
Кине, Француске, Савеза Совјетских Социјалистичких Република, Уједињене
Краљевине Велике Британије и Северне Ирске, Сједињених Америчких
Држава и већине осталих држава потписница. Протокол o депонованим ратификацијама биће затим састављен од владе Сједињених Америчких Држава
која he ra, у препису, доставити свим државама потписницама.
4. Државе потписнице ове Повеље, које je ратификују пошто je она
већ ступила на снагу, постају чланови оснивачи Организације Уједињених
нација на дан депоновања својих односних ратификација.
Члан 111
Ова Повеља, чији су кинески, француски, руски, енглески и шпански
текст подједнако пуноважни, остаће депонована у архивама владе Сједињених
Америчких Држава. Прописно оверени преписи биће достављени од те владе
владама осталих држава потписница.
У ПОТВРДУ ЧЕГА претставници влада Уједињених нација потписали
су ову Повељу.
РАЂЕНО у граду Сан Франциску, двадесет шестог јуна хиљаду девет
стотина четрдесет пете године.
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3. La presente Charte entrera en vigueur apres le depot des ratifications par
la Rćpublique de Chine, la France, l'Union des Republiques Sovietiques Socin'-'stes,
le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, les Etats-Unis d'Amerique et par la majorite des autres Etats signataires. Un proces-verbal de depot
des ratifications sera ensuite dressć par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique qui en communiquera copie a tous les Etats signataires.
4. Les Etats signataires de la presente Charte qui la ratifieront apres son
entrće en vigueur deviendront Membres originaires des Nations Unies a la date
du depot de leurs ratifications respectives.
Article 111
La prćsente Charte, dont les textes chinois, fran^ais, russe, anglais et
espagnol feront egalement foi, sera deposee dans les archives du Gouvernement
des Etats-Unis d'Amerique. Des copies dument certifiees conformes en seront
remises par lui aux Gouvernements des autres Etats signataires.
EN FOI DE QUOI, les representants des Gouvernements des Nations Unies
ont signć la presente Charte.
FAIT a Sain-Francisco, le vingt-six juin mil neuf cent quarante cinq.
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СТАТУГ МЕЂУНАРОДНОГ СУДА ПРАВДЕ
Члан 1
Међународни суд правде, установљен Повељом Уједињених нација као
главни судски орган Организације Уједињених нација биће образован и
радиће сходно одредбама овога Статута.
ГЛАВА I
УСТРОЈСТВО СУДА
Члан 2
Суд се састоји од колегијума независних судија, изабраних без обзира
на њихову народност између лица са високим моралним особинама, која имају
све услове који се траже у њиховим односним земљама за постављење на
највиша судска звања или су правници познати no својој стручности у међународном праву.
Члан 3
1. Суд сачињавају петнаест чланова од којих само no један може бити
држављанин једне исте државе.
2. Лице за које би се могло претпоставити да je држављанин две
државе, сматраће се да je држављанин оне државе у којој оно обично врши
своја грађанска и полигичка права.
Члан 4
1. Чланове Суда бира Генерална скупштина и Савет безбедности са
листе лица предложених од националних група Сталног арбитражног суда,
саобразно следећим одредбама.
2. Што се тиче чланова Организације Уједињених нација који нису
заступљени у Сталном арбитражном суду, кандидате предлажу националне
групе које су у ту сврху одређене од њихових влада под истим условима који
су прописани за чланове Сталног арбитражног суда no члану 44 Хашке конвенције o мирном решавању међународних спорова од 1907 године.
3. Услове, под којима држава која je уговорна страна овог Статута али
није члан Организације Уједињених нација и може учествовати у избору чланова Суда, одређује, ако нема никаквих нарочигих споразума, Генерална
скупштина на препоруку Савета безбедности.
Члан 5
1. Најмање три месеца пре дана избора, Генерални секретар Организације Уједињених нација обраћа се писмено члановима Сталног арбитражног
суда, који припадају државама уговорним странама овог Статута, као и члановима националних група одређеним саобразно ставу 2 Члана 4, позивајући
их да у одређеном року приступе, нреко националних група, предлагању лица
која су у могућности да се приме дужности члана Суда.
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STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Article 1
La cour internationale de Justice institute par la Charte des Nations Unies
comme organe judiciaire principal de l'Organisation sera constituee et fonctionnera
conformement aux dispositions du present Statut.
CHAIPIITRE I
ORGANISATION DE LA COUR
Article 2
La Cour est un corps de magistrate independants, ćlus, sans ćgard k leur
nationality parmi les personnes jouissant de la plus haute consideration morale,
et qui reunissent les conditions requises pour l'exercice, đans leurs pays respectifs,
des plus hantes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possćdant une
competence notoire en matiere de droit international.
Article 3
1. La Cour se compose de quinze membres. Elle ne pourra comprendre plus
d'un ressortissant du meme Etat.
2. A cet egard celui qui pourrait etre considere comme le ressortissant de
plus d'un Etat, sera cense etre ressortissant de celui ou il exerce habituellement
ses droits civils et politiques.
Article 4
1. Les membres de la Cour sont elus par ГAssemblće Gćnćrale et par le
Conseil de Sćcurite sur une liste de personnes prćsentees par les groupes nationaux
de la Cour Permanente d'Arbitrage, conformement aux dispositions suivantes.
2. En ce qui concerne les Membres des Nations Unies qui ne sont pas reprćsentes Д la Cour Permanente d'Arbitrage, les Candidas seront presentes par des
groupes nationaux, dćsignćs & cet effet par leurs gouvernements, dans les memes
conditions que celles stipulees pour les membres de la Cour Permanente d'Arbitrage
par l'article 44 de la1 Convention de la Haye de 1907 sur le reglement pacifique des
conflits internationaux.
3. En l'absence d'accord spćcial, l'Assemblće Gćnćrale, sur la recommandation du Conseil de Sćcurite, ržglera les conditions auxquelles peut participer ž
1 Election des membres de la Cour un Etat qui, tout en ćtant partie au prćsent
Statut, n'est pas Menvbre des Nations Unies.
Article 5
1. Trois mois au moins avant la date de l'ćlection, le Secretaire Generale
des Nations Unies invite par ćcrit les membres de la Cour Permanente d'Arbitrage
appartenant aux Etats qui sont parties au present Statut, ainsi que les membres
des groupes nationaux dćsignćs conformement au paragraphe 2 de l'article 4,
ž procćder dans un dćlai determine, par groupes nationaux, š la presentation de
personnes en situation de remplir les fonctions de membre de la Cour.
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2. Ниједна група не може предложити више од 4 лица, од којих највише двојицу своје народности. Ни у ком случају не може ниједна група
предложити више кандидата но што износи двоструки број места које треба
попунити.
Члан 6
Препоручује се да се свака национална група,
предлагању кандидата, посаветује са највишим судом,
и правним школама у својој земљи и са националним
налним подружницама међународних академија које
права.

пре но што приступи
правним факултетима
академијама и нациосе баве проучавањем

Члан 7
1. Генерални секретар саставља no азбучном реду листу овако предложених лица; само ова лица могу бити бирана, изузимајући једино случај
предвиђен у ставу 2 Члана 12.
2. Генерални секретар саопштава ову листу Генералној скупштини и
Счвету безбедности.
Члан 8
Генерална скупштина и Савет безбедности приетупају избору чланова
Суда независно један од другог.
Члан 9
Приликом сваког избора бирачи he водити рачуна не само да лица
која се бирају имају лично потребне услове, већ и да у колегиуму као целини
буду заступљени главни облици цивилизације и основни правни системи света.

Члан 10
1. Сматраће се изабраним они кандидати који добију апсолутну већину
гласова у Генералној скупштини и Савету безбедности.
2. Приликом гласања у Савету безбедности, било за избор судија било
за именовање чланова комисије поменуте у Члану 12, неће се правити никаква
разлика између сталних и несталних чланова Савета безбедности.
3. У случају да више од једног држављанина једне исте државе добију
апсолутну већину гласова како у Генералној скупштини тако и у Савету
безбедности сматраће се изабраним само онај који je старијп no годинама.
Члан 11
Ako после прве седнице одржане у циљу избора једно или више места
остане непопуњено, одржаће се друга a, no потреби, и трећа седница.
Члан 12
1. Ako после треће седнице једно или више места остану још увек нелопуњена, може се у свако доба, на тражење било Генералне скупштине било
Савета безбедности, образовати заједничка комисија од шест чланова с тим
да тројицу именује Генерална скупштина a тројицу Савет безбедности са
циљем да за свако непопуњено место изабере апсолутном већином гласова no
једно лице чије ће се име затим доставити Генералној скупштини и Савету
безбедности на посебно усвојење.
2. Ako се заједничка комисија једногласно споразуме у погледу ма ког
лица које испуњава потребне услове, ово лице се може унети у њену листу
чак и ако није било увршћено у листу предложених кандидата o којима je
реч у Члану 7.
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2. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, presenter plus de quatre personnes
dont deux au plus de sa nationality En aucun cas, il ne peut etre prćsentć un
nombre de candidate plus eleve que le double des sieges a pourvoir.

Article 6
Avant de proceder a cette designation, il est recommande a chaque groupe
national de consulter la plus haute cour de justice, les facultes et ecoles de droit,
les acadćmies nationales et les sections nationales d'acadćmies internationales,
vouees a l'etude du droit.

Article 7
1. Le Secretaire General dresse, par ordre alphabetique, une liste de toutes
les personnes ainsi designees; seules ces personnes sont eligibles, sauf le cas prevu
a l'article 12, paragraphe 2.
2. Le Secretaire General communique cete liste & l'Assemblće Generale et
au Conseil de Security.
Article 8
L'Assemblee Generale et le Conseil de Securite procedent independamment
l'un de l'autre a l'ćlection des membres de la Cour.
Article 9
Dians toute Election, les ćlecteurs auront en vue que les personnes appelćes
& faire partie de la Cour, non seulement reunissent individuellement les conditions
requises, maris assurent dans l'ensemble la representation des grandes formes de
civilisation et des principaux systemes juridiques du monde.
Article 10
1. Sont elus ceux qui ont reuni la majorite absolue des voix dans Г Assemble
Generale et dans le Conseil de Securite.
2. Le vote au Conseil de Security soit pour l'ćlection des juges, soit pour la
nomination des membres de la commission visee a l'article 12 ci-apres, ne comportera aucune distinction entre membres permanents et membres non-permanents du
Conseil de Sćcuritć.
3. Au cas oil le double scrutin de l'Assemblee Gćnćrale et du Conseil de
Sćcuritć se porterait sur plus d'un ressortissant du meme Etat, le plus agć
est seul elu.
Article 11
Si, aprćs la premičre sćance d'election, il reste encore des sieges ž pourvoir,
il est procćdć, de la m£me maničre, ž une seconde et, s'il est nćcessaire, k une
troisieme.
Article 12
1. Si, aprćs la troisieme stance d'ćlection, il reste encore des sieges h pourvoir, il peut etre ž tout moment formć sur la demande, soit de l'Assemblće Generale, soit du Conseil de Sćcurite, une Commission mediatrice de six membres, nommćs trois par l'Assemblee Gćnerale, trois par le Security, en vue de choisir par un
vote ž la majority absolue, pour chaque sićge non pourvu, un nom k presenter
ž l'adoption separee de l'Assemblee Genćrale et du Conseil de Sćcuritć.
2. La Commission mediatrice peut porter sur sa liste le nom de toute
personne satisfadsant aux conditions requises et qui recueille l'unanimLtć de ses
suffrages, lors meme qu'il n'aurait pas figurć sur la liste de presentation visće
k l'article 7.
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3. Ako je заједничка комисија уверена да се у погледу избора не може
споразумети, онда они чланови Суда који су већ изабрани приступају попуњавању празних места у рсжу који одреди Савет безбедности, избором кандидата који су добили гласове било у Генералној скупштини било у Савету
безбедности.
4. У случају подједнаке поделе гласова међу судијама, одлучује глас
најстаријег судије.
Члан 13
1. Чланови Суда бирају се на девет година и могу бити поново бирани,
међутим, што се тиче судија који су изабрани приликом првог избора, мандати петорице судија истичу на крају треће године, a мандати друге петорице
на крају шесте године.
2. Судије чији мандати истичу на крају напред поменутих почетних
периода од три односно шест година бирају се коцком, коју извлачи Генерални секретар одмах no завршетку првог избора.
3. Чланови Суда наставиће да обављају своје дужности док њихова
места не буду попуњена. Чак и кад су попуњена, они ће привесги крају све
предмете no којима су рад започели.
4. У случају оставке члана Суда, оставка се упућује Прегседнику Суда
ради доставе Генералном секретару Организације. Овим последњим саопштењем место се упражњује.
Члан 14
Упражњена места попуњавају се на исти начин који je прописан за први
и^бор, под условом-следеће одредбе: позиве o којима je реч у Члану 5 упућује
Генерални секретар Органицазије у року од месец дана после упражњења
места a датум избора утврђује Савет безбедности.
Члан 15
Члан Суда који je изабран да замени члана чији мандат није истекао
остаје у функцији до истека преосталог рока свог претходника.
Члан 16
1. Ниједан члан Суда не може вршити никакве политичке или административне функције, нити се прихватати ма каквог другог занимања професионалне природе.
2. У случају сумње одлучује Суд.
Члан 17
1. Ниједан члан Суда не може радити као повереник, правни саветник
или адвокат ни у којем предмету.
2. Ниједан члан Суда не може учествовати у доношењу одлуке no ма
ком предмету у ком je он раније узео удела као повереник, правни саветник
или адвокат једне парничне стране или као члан националног или међународног суда, или истражне комисије, или у ма ком друтом својству.
3. У случају сумње одлучује Суд.
Члан 18
1. Ниједан члан Суда не може бити отпуштен, сем ако je no једногласном мишљењу осталих чланова престао да испуњава потребне услове.
2. Секретар Суда o томе званично обавештава Генералног секретара
Организације.
3. Овим саопшгењем се место упражњује.
102

— 49 —
3. Si la Commission mediatrice constate qu'elle ne peut rćussir ћ assurer
l'election, les membres de la Cour dej& nommes pourvoient aux sieges vacants, dans
un dćlai a fixer par le Conseil de Security en choisissant parmi les personnes qui
ont obtenu des suffrages soit dans l'Assemblee Genćrale, soit dans le Conseil
de Security.
4. Si, parmi les juges, il y a partage ćgal des voix, la voix du juge le plus
age l'emporte.
Article 13
1. Les membres de la Cour sont elus pour neuf ans et ils sont reeligibles;
toutefois, en ce qui concerne les juges nommes k la premiere Election de la Cour,
les fonctions de cinq juges prendront fin au bout de trois ans, et celles de cinq
autres juges prendront fin au bout de six ans.
2. Les juges dont les fonctions prendront fin au terme des periodes initiales
de trois et six ans mentionćes ci-dessus seront dćsignes par tirage au sort effectue
par le Secrćtaire General, immediatement apres qu'il aura ćtć procćdć h la premiere
election.
3. Les membres de la Cour restent en fonction juscqu'a leur remplacement.
Aprčs ce remplacement, ils continuent de connaitre des affaires dont ils sont
dćj& saisis.
4. En cas de demission d'un membre de la Cour, la demission sera adressće
au President de la Cour, pour etre transmise au Secretaire Gćnćral. Cette demure
notification emporte vacance de siege.
Article 14
II est pourvu aux sieges devenus vacants selon la mćthode suivie pour la
premiere Election, sous rćserve de la disposition ci-apres: dans le mois qui suivra
la vacance, le Secrćtaire Gćnćral procedera š l'invitation prescrite par l'article 5,
et la date d'ćlection sera fixee par le Conseil de Sćcuritć.
Article 15
Le membre de la Cour ćlu en remplacement d'un membre dont le mandat
n'est pas exp:rć acheve le terme du mandat de son predecesseur.
Article 16
1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique
ou administrative, ni se livrer a aucune autre occupation de caractere professionnel.
2. En cas de doute, la Cour decide.
Article 17
1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de
conseil ou d'avocat dans aucune affaire.
2. Ils ne peuvent participer au rćglement d'aucune affaire dans laquelle ils
sont lantćnieurement intervenus comme agents, oonseils ou avocats de l'une des
parties, membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquete, ou š tout autre titre.
3. En cas de doute, la Cour dćcide.
Article 18
1. Les membres de la Cour ne peuvent etre relevćs de leurs fonctions que si,
au jugement unanime des autres membres, ils ont cesse de rćpondre aux conditions
requises.
2. Le Secretaire Gćnćral en est officiellement informe par le Greffier.
3. Cette communication emporte vacance de siege.
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— 50 Члан 19
Кад врше своје судске функције, чланови Суда уживају дипломатске
привилегије и имунитете.
Члан 20
Пре но што ступи на дужност, сваки члан Суда даје на јавној седници
свечану изјаву да ће своје функције вршити непристрасно и савесно.

Члан 21
1. Суд бира Претседника и Потпретседника на три године; они могу
бити поново изабрани.
2. Суд именује свог Секретара и врши постављање и других потребних
службеника.
Члан 22
1. Седиште Суда биће у Хагу. Ова одредба међутим не спречава Суд
да заседава и врши своје функције и у другим местима, кад год нађе за
пожељно.
2. Претседник и Секретар бораве у седишту Суда.
Члан 23
1. Суд заседава стално, изузев за време судских ферија, чије време и
трајање одређује Суд.
2. Чланови Суда имају право на повремена отсуства чије време и трајање одређује Суд, имајући у виду удаљеност између Хага и дома сваког
судије.
3. Чланови Суда дужни су да буду стално на расположењу Суда, сем
кад су на отсуству или су спречени да присуетвују услед болести или других
озбиљних разлога које морају уредно оправдати Претседнику.
Члан 24
1. Ako да нарочитих разлога члан Суда сматра да не треба да учествује
у решавању предмета, он o том обавештава Претседника.
2. Ako Претседник сматра да због нарочитог разлога један члан Суда
не треба да учествује у решавању појединих предмета, он o томе обавештава
дотичног члана.
3. Ako у ма ком таквом случају дође до неслагања између члана и Претседника Суда, o томе решава Суд својом одлуком.
Члан 25
1. Суд заседава у пуном саставу сем кад je друкчије предвиђено у овом
Статуту.
2. Пословником Суда може се дозволити да један или више судија,
према постојећим околностима и no узастопном реду, буду ослобођени
дужности суђења, под условом да се тиме број судија расположивих за
образовање Суда не смањи испод једанаест.
3. За образовање Суда довољан je кворум од девет судија.
Члан 26
1. Суд може с времена на време образовати једно или више одељења
од тројице или више судија, према одлуци Суда, која he се бавити одређеним
категоријама предмета, на пример предмета који се односе на питања рада
и транзита и саобраћаја.
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Les membres de la Cour jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des
privileges et immunites diplomatiques.
Article 20
Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonction, en seance publique,
prendre l'engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialitć et
en toute conscience.
Article 21
1. La Cour nomme, pour trois ans, son President et son Vice-President; ils
sont reeligibles.
2. Elle nomme son Greffier et peut pourvoir a la nomination de tels autres
fonctionnaires qui seraient necessaires.
Article 22
1. Le siege de la Cour est fixe k La Haye. La Cour peut toutefois sieger
et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu'elle le juge desirable.
2. Le President et le Greffier resident au siege de la Cour
Article 23
1. La Cour reste toujours en fonction, excepte pendant les vacances judiciaires, dont les periodes et la durće sont fixees par la Cour.
2. Les membres de la Cour ont droit a des conges periodiques dont la date
et la durće seront fixees par la Cour, en tenant compte de la distance qui separe
La Haye de leurs foyers.
3. Les membres de la Cour sont tenus, a moins de conge, d'empechement
pour cause de maladie ou autre motif grave dument justifie aupres du President,
d'etre ž tout moment ž la disposition de la Cour.
Article 24
1. Si, pour une raison spćciale, l'un des membres de la Cour estime devoir
ne pas participer au jugement d'une affaire dćterminće, il en fait part au President.
2. Si le President estime qu'un des membres de la Cour ne doit pas, pour
une raison spćciale, sićger dans une affaire determinee, il en avertit celui-ci.
3. Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le President sont en desaccord,
la Cour decide.
Article 25
1. Sauf exception expressćment prevue par le present Statut, la Cour exerce
ses attributions en sćance plćniere.
2. Sous la condition que le nombre des juges disiponibles pour constituer
la Cour ne soit pas reduit k moins de onze, le Reglement de la Cour pourra prćvoir
que, selon les circonstances et k tour de role, un ou plusieurs juges pourront etre
dispenses de sićger.
3. Le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour.
Article 26
1. La Cour peut, a toute epoque, constituer une ou plusieurs chamfores composes de trois juges au moins selon ce qu'elle decidera, pour connaitre de categories dćterminćes d'affaires, par exemple d'affaires de travail et d'affaires concernant le transit et les communications.
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2. Суд може у свако доба образовати једно одељење које ће се бавити
једним одређеним предметом. Суд, у споразуму са парничним странама, одређује број судија који ће сачињавати ово одељење.
3. Одељења расправљају и решавају предмете o којима je реч у овом
Члану ако то парничне стране захтевају.
Члан 27
Пресуда коју доноси ма које одељење предвиђено у члановима 26 и 29
сматра се изреченом од Суда.
Члан 28
Са пристанком парничних страна, одељења предвиђена у члановима
26 и 29 могу заседавати и вршити своје функције и у другим местима
сем Хага.
Члан 29
У циљу бржег обављања посла, Суд he сваке године образовати једно
одељење од пет судија које ће бити овлашћено да на захтев парничних
страна расправља и решава предмете no кратком поступку. Поред тога, изабраће се двојица судија који ће замењивати судију спречног да заседава.
Члан 30
1. Суд одређује правила no којима he обављати своје функције, a нарочито правила која се односе на његов поступак.
2. Правилима Суда могу се предвидети приседници, који заседавају
у Суду или ма ком његовом одељењу без права гласа.
Члан 31
1. Судије народности сваке парничне стране у предмету који се налази
пред Судом задржавају право да учествују у раду Суда у том предмету.
2. Ako Суд уврсти у веће судију народности једне од парничних страна,
свака друга парнична страна je овлашћена да одреди једно лице које ће заседавати као судија. Избор овог лица извршиће се првенствено између лица
која су била предложена као кандидати саобразно члановима 4 и 5.
3. Ako Суд у већу нема ниједног судије народности парничних страна,
свака од њих може приступити избору no једног судије на начин предвиђен
у ставу 2 овог Члана.
4. Одредбе овог Члана примењују се на предмете o којима je реч у члановима 26 и 29. У тим случајевима Претседник Суда затражиће од једног или,
no потреби, двојице чланова Суда који сачињавају одељење да уступе место
члановима Суда народности заинтересованих парничних страна и, ако ових
нема или су спречени да присуствују, судијама нарочито изабраним од парничних страна.
5. Ako више парничних страна заступају исти интерес оне ће се, ради
примене горње одредбе, рачунати само као једна парнична страна. У случају
сумње одлучује Суд.
6. Судије које се бирају према ставовима 2, 3 и 4 овог Члана морају
испуњавати услове који се траже no члановима 2, 17 (став 2), 20 и 24 овог
Статута. Они у доношењу одлука учествују потпуно равноправно са осталим
судијама.
Члан 32
1.
2.
3.
дужност

Сваки члан Суда прима годишњу плату.
Претседник Суда прима посебни годишњи додатак.
Претседник Суда прима нарочити додатак за сваки дан кад врши
Претседника Суда.
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2. La Cour peut, a toute epoque, consituer une chambre pour connaitre d'une
affaire determinće. Le nombre des juges de cette chambre sera fixd par la Cour
avec l'assentiment des parties.
3. Les chambres prćvues au present article statueront, si les parties le
demandent.
Article 27
Tout arret rendu par l'une des chambres prevues aux articles 26 et 29 sera
considere comme rendu par la Cour.
Article 28
Les chambres prevues aux articles 26 et 29 peuvent, avec le consentement
des parties, sieger et exercer leurs fonctions ailleurs qu'a La Haye.

Article 29
En vue de la prompte expedition des affaires, la Cour compose annuellement une chambre de cinq juges, appelćs a statuer en procedure sommaire lorsque
les parties le demandent. Deux juges seront, en outre, dćsignes pour remplacer
celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilite de sieger.
Article 30
1. La Cour determine par un reglement le mode suivant lequel elle exerce
ses attributions. Elle regie notamment sa procedure.
2. Le Reglement de la Cour peut prevoir des assesseurs sićgeant ž la Cour
ou dans ses chambres, sans droit de vote.
Article 31
1. Les juges de la nationality de chacune des parties conservent le droit
de sieger dans l'affaire dont la Cour est saisie.
2. Si la Cour compte sur le sičge un juge de la nationalite d'une des parties,
toute autre partie peut designer une personne de son choix pour sićger en quality
de juge. Celle-ci devra etre prise de preference parmi les personnes qui ćtć l'objet
d'une presentation en conformity des articles 4 et 5.
3. Si la Cour ne compte sur le siege aucun juge de la nationality des parties,
chacune de ces parties peut procćder ž la designation d'un juge de la meme manižre
qu'au paragraphe prćcćdent.
4. Le present article s'applique dains le cas des articles 26 et 29. En pareils
cas, le President priera un, ou, s'il y a lieu, deux des membres de la Cour composant la chambre, de cćder leur place aux membres de la Cour de la nationalite
des parties intćressćes et, k dćfaut ou en cas d'empechement, aux juges spćcialement dćsignćs par les parties.
5. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour
l'application des dispositions qui precedent, que pour une seule. En cas de doute,
la Cour dćcide.
6. Les juges dćsignćs, comme il est dit aux paragraphes 2, 3 et 4 du present
article, doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2, 17, paragraphe 2, 20 et 24
du present Statut. lis participent ž la decision dans des conditions de complete
ćgalitć avec leurs collogues.
Article 32
1. Les membres de la Cour recoivent un traitement annuel.
2. Le Prćsident repoit une allocation annuelle spćciale.
3. Le Vice-President regoit une allocation speciale pour chaque jour ou il
remplit les fonctions de Prćsident.
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4. Судије изабране no Члану 31 који нису чланови Суда примају накнаду
за сваки дан кад врше своје функције.
5. Плате, додатке и накнаде одређује Генерална скупштина с тим да се
не могу смањивати за време трајања службе.
6. Плату Секретара Суда одређује Генерална скупштина на предлог Суда.
7. Правилником Генералне скупштине одређују се услови под којима се
члановима и Секретару Суда дају пензије, као и услови под којима чланови
и Секретар Суда добијају накнаду путних трошкова.
8. Предње плате, додаци и накнаде ослобођавају се свих пореза.
Члан 33
Трошкове Суда сноси Организација Уједињених нација на начин како
одреди Генерална скупштина.
ГЛАВА Ш
НАДЛЕЖНОСТ СУДА
Члан 34
1. Само државе могу се појављивати пред Судом као спорне стране.
2. Придржавајући се одредаба свог пословника и саобразно тим одредбама, Суд може тражити од јавних међународних организација пригодна
обавештења no предметима који се налазе пред њим и примаће иста таква
обавештења која би му поменуте организације достављале no властитој иницијативи.
3. Кад год се у ма ком предмету, који се налази пред Судом ради
o тумачењу основних статута појединих јавних међународних организација
или појединих међународних конвенција закључених на основу поменутих
статута, Секретар Суда o том извештава дотичну јавну међународну организацију и доставља joj препис целокупног писменог поступка.
Члан 35
1. Суд je приступачан државама које су уговорне стране овог Статута.
2. Услове под којима ће Суд бити приступачан осталим државама одређује Савет безбедносги, придржавајући се специјалних одредаба садржаних
у пуноважним уговорима, али ни у ком случају ови услови не смеју ставити
спорне стране у неједнак положај пред Судом.
3. Кад je држава која није члан Организације Уједињених нација страна
у спору, Суд утврђује суму коју та држава сноси у трошковима Суда. Ова
одредба не иримењује се ако дотична држава већ сноси део трошкова Суда.
Члан 36
1. Надлежност Суда простире се на све предмете које му спорне стране
поднесу и на све случајеве који су изрично предвиђени у Повел>и Уједињених
нација или у пуноважним уговорима или конвенцијама.
2. Државе које су уговорне стране овог Статута могу у свако доба
изјавити да признају, као обавезу ispo facto и без икаквих посебних
уговора, наспрам сваке друге државе која прими исту обавезу, надлежност
Суда no свим правним споровима који се односе на:
а) тумачење уговора;
б) свако питање међународног права;
в) постојање сваке чињенице које, ако би се утврдиле, сачињавају повреду једне међународне обавезе;
г) природу или обим дужне отштете за повреду једне међународне обавезе.
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4. Les juges dćsignćs par application de l'article 31, autres que les membres
de la Cour, re?oivent une indemnite pour chaque jour оп ils exercent leurs
fonctions.
5. Ces traitements, allocations et indemnites sont fixes par l'Assemblće
Gćnćrale. Ils ne peuvent etre diminues pendant la durće des fonctions.
6. Le traitement du Greffier est fixe par l'Assemblee Generale sur la proposition de la Cour.
7. Un reglement adopte par l'Assemblee Generale fixe les conditions dans
lesquelles des pensions sont allouees aux membres de la Cour et au Greffier, ainsi
que les conditions dans lesquelles les membres de la Cour et le Greffier regoivent
le remboursement de leurs frais de voyage.
8. Les traitements, allocations et indemnites sont exempts de tout impfit.
Article 33
Les frais de la Cour sont supportes par les Nations Unies de la manure que
l'Assemblee Generale decide.
CHAPTTRE III
COMPETENCE DE LA COUR
Article 34
1. Seuls les Etats ont quality pour se presenter devant la Cour.
2. La Cour, dans les conditions prescrites par son Ržglement, pourra demander aux organisations internationales publiques des renseignements relatifs aux
affaires portees devant elle, et recevra ćgalement les dits renseignements qui lui
seraient prćsentćs par ces organisations de leur propre initiative.
3. Lorsque l'interprćtation de l'acte constitutif d'une organisation internationala publique ou celle d'une convention internationale adoptee en vertu de cet
acte est mise en question dans une affaire soumise a la Cour, le Greffier en avise
cette organisation et lui communique toute la procedure ecrite.

Article 35
1. La Cour est ouverte aux Etats parties au present Statut.
2. Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont, sous
rćserve des dispositions particulieres des traitćs en vigueur, rćglćes par le Conseil
de Sćcuritć, et, dans tous les cas, sans qu'il puisse en resulter pour les parties aucune
inćgalite devant la Cour.
3. Lorsq'un Etat, qui n'est pas Membre des Nations Unies, est partie en cause,
la Cour fixera la contribution aux frais de la Cour que cette partie devra supporter.
Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas, si cet Etat participe aux depenses
de la Cour.
Article 36
1. La competence de la Cour s'ćtend ž toutes les affaires que les parties lui
soumettront, ainsi qu'ž tous les cas spćcialement prćvus dans la Charte des Nations
Unies ou dans les traitćs et conventions en vigueur.
2. Les Etats parties au prćsent Statut, pourront, h n'importe quel moment,
declarer reconnaitre comme obligatoire de plein droit et sans convention spćciale,
i l'ćgard de tout autre Etat acceptant la meme obligation, la juridiction de la Cour
sur tous les diffćrends d'ordre juridique ayant pour objet:
a. l'interprćtation d'un traitć;
b. tout point de droit international;
c. la rćalitć de tout fait qui, s'il ć t a i t etabli, constituerait la violation
d'un engagement international;
d. la nature ou l'ćtendue de la reparation due pour la rupture d'un
engagement international.
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3. Напред поменуте изјаве могу се учинити безусловно или под условом
реципроцитета од стране извесног броја држава или од стране извесних одређених држава, или за извесно време.
4. Ове изјаве депонују се код Генералног Секретара Организације
Уједињених нација који их доставља у препису уговорним странама овог
Статута и Секретару Суда.
5. Изјаве учињене no Члану 36 Статута Сталног суда међународне
правде које су још увек пуноважне сматрају се међу уговорним странама овог
Статута, као прихватање обавезне надлежности Међународног суда правде
док им не истекне рок и сходно њиховим одредбама.

6. У случају спора да ли je Суд надлежан меродавна je одлука Суда.
Члан 37
Кад год поједини пуноважни уговори или конвенције предвиђају изношење спорова пред судове које je имало образовати Друштво народа или
пред Стални суд међународне правде, предмет се упућује Међународном суду
правде, уколико се тиче уговорних страна овог Статута.
Члан 38
1. Суд чија je дужност да своје одлуке no споровима који му се упућују
доноси саобразно међународном праву, примењује:
а) међународне конвенције, било опште било посебне, које
постављају правила изрично призната од парничних држава;
б) међународни обичај као доказ опште праксе признате за право;
в) општа правна начела призната од цивилизованих нација;
г) придржавајући се одредаба Члана 59, судске одлуке и доктрину
најпозванијих стручњака из области јавног права разних народа као
помоћно сретство за одређивање правних правила.
2. Овим одлукама не дира се у овлашћење Суда да решава ex equo et
bone ако спорне стране на то пристају.
ГЛАВА П1
ПОСТУПАК
Члан 39
1. Службени језици Суда јесу француски и енглески. Ако су спорне
стране споразумне да се предмет решава на француском, пресуда се изриче на
француском језику. Ако су спорне стране споразумне да се предмет решава на
енглеском, пресуда се изриче на енглеском језику.
2. У отсусгву споразума односно језика којим ће се служити, свака
спорна страна може у пледирању употребљавати језик који хоће, с тим да
Суд изриче пресуду на француском и енглеском. У овом случају Суд у исто
време одређује који he од ова два текста бити меродаван.
3. Ha тражење ма које спорне стране, Суд одобрава употребу и другог
језика сем француског или енглеског.
Члан 40
1. Предмети се, према случају, износе пред Суд било саопштењем компромиса било писменом тужбом која се подноси Секретару Суда. У оба случаја предмет спора и спорне стране морају бити назначени.
2. Секретар Суда саопштава тужбу одмах свим заинтересованим.
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3. Les declarations ci-dessus visees pourront etre faites purement et s:mplement ou sous condition de reciprocite de la part de plusieurs ou de certa.ns Etats,
ou pour un dćlai dćterminć.
4. Ces declarations seront remises au Secretaire Generd des Nations Unies
qui en transmettra copie aux parties au present Statut ainsi qu'au Greffier
de la Cour.
5. Les declarations faites en application de l'article 36 du Statut de la Cour
Permanente de Justice Internationale pour une duree qui n'est pas encore expiree
seront considerees, dans les rapports entre parties au prćsent Statut, comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de
Justice pour la durće restant k courir d'apres ces declarations et conformement
a leurs termes.
6. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est competente,
la Cour decide.
Article 37
Lorsqu'un traitć ou une convention en vigueur prevoit le renvoi a une juridiction que devait instituer la Socićte des Nations ou k la Cour Permanente ds
Justice Internationale, la Cour Internationale de Justice constituera cette juridiction
entre les parties au present Statut.
Article 38
1. La Cour, dont la mission est de rćgler conformement au droit international
les differends qui lui sont soumis, applique:
a. les conventions internationales, soit gćnerales, soit specifies, ćtablissant des regies expressement reconnues par les Etats en litige;
b. la coutume international comme preuve d'une pratique generale
acceptće comme ćtant le droit;
c. les principes gćnćraux de droit reconnus par les nations đvilisćes;
d. sous reserve de la disposition de l'article 59, les decisions judiciaires
et la doctrine des publicistes les plus qualifies des differentes naitions, comme
moyen auxiliaire de determination des regies de droit.
2. La prćsente disposition ne porte par atteinte k la facultć pour La Cour,
si les parties sont d'accord, de statuer ex oequo et bono.
CHAPHTRE Ш
PROCEDURE
Article 39
1. Les langues officielles de la Cour sont le frangais et l'anglais. Si les parties
sont d'accord pour que toute la procedure ait lieu en fran<;ais, le jugement sera
prononcć en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procedure
ait lieu en anglais, le jugement sera prononcć en cette langue.
2. A dćfaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties
pourront employer pour les plaidoiries oelle des deux langues qu'elles prćfčreront,
et l'arret de la Cour sera rendu en frangais et en anglais. En ce cas, la Cour
dćsignera en meme temps celui des deux textes qui fera foi.
3. La Cour k la demande de toute partie autorisera l'emploi par cette partie
d'une langue autre que le frangais ou l'anglais.
Article 40
1. Les affaires sont portćes devant la Cour selon le cas, soit par notification
du compromis, soit par une requete, adressćes au Greffier; dans les deux cas, l'objet
du differend et les parties doivent etre indi'quds.
2. Le Greffier donne immćdiatement communication de la requete ž tous
intćressćs.
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3. Oh o tom такође обавештава, преко Генералног секретара, чланове
Организације Уједињених нација, као и друге државе које имају право да се
појављују пред Судом.
Члан 41
1. Суд je овлашћен да одреди, ако сматра да то по-стојеће околности
изиекују, које мере за обезбеђење права сваке спорне стране треба привремено предузети.
2. У очекивању коначне пресуде, поменуте предложене мере саопштавају се одмах спорним странама и Савету безбедности.
Члан 42
1. Спорне стране заступају њихови повереници.
2. Њима могу пред судом помагати правни саветници или адвокати.
3. Повереници, правни саветници и адвокати страна које се налазе у
спору пред Судом уживају повластице и имунитете потребне за независно
обавл>ање својих дужносги.
Члан 43
1. Поступак се састоји од два дела: писменог и усменог.
2. Писмени поступак обухвата саопштавање Суду и спорним странама
тужби, одговора на тужбу и, no потреби, даљих одговора, као и свих доказних
поднесака и списа.
3. Ово саопштавање врши се преко Секретара Суда no реду и у роковима како Суд одреди.
4. Оверени препис сваке исправе поднете од једне спорне стране саопштава се другој спорној страни.
5. Усмени поступак обухвата саслушавање пред Судом сведока, вештака,
повереника, правних саветника и адвоката.
Члан 44
1. За свако саопштсње другим лицима, сем повереницима, правним
саветницима или адвокатима, Суд се обраћа непосредно влади државе на чијој
територији саопштење врши.
2. Исто тако поступа се и кад треба приступити прибављању доказних
сретстава на лицу места.
Члан 45
Расправом руководи Претседник Суда, a ако je он спречен онда Потпретседник Суда, ако су спречени и један и други, најстарији присутни судија.
Члан 46
Расправа у Суду je јавна, сем ако Суд друкчије одлучи или ако обе
спорне стране затраже да се приступ публици не дозволи.
Члан 47
1. O свакој расправи води се записник који потписује Секретар и Претседник Суда.
2, Само овај записник je правноваљан.
Члан 48
Суд издаје наређења за вођење спора, одређује форму и рокове у
којима свака спорна страна мора дати своју завршну реч и предузима све
мере које су у вези са доказним поступком.
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3. II en informe ćgalement les Membres des Nations Unies par 1'entremise
du Secretaire General, ainsi que les autres Etats admis a ester en justice devant
la Cour.
Article 41
1. La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exLgent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent etre prise a t:tre
provisoire.
2. En attendant 1'arret definitif, 1'indication de ces mesures est immediatement notifiee aux parties et au Conseil de Securite.
Article 42
1. Les parties sont representees par des agents.
2. Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou des
avocats.
3. Les agents, conseils et avocats des parties devant la Cour jouiront des
privileges et immunites necessaires a l'exercice independant de leurs fonctions.

Article 43
1. La procedure a deux phases: l'une ecrite, l'autre orale.
2. La procedure ecrite comprend la communication a juge et a partie des
memoires, des contrememoires, et ćventuellement, des repliques, ainsi que de toute
piece et document a l'appui.
3. La communication se fait par l'entremise du Greffier dans l'ordre et les
delais determines par la Cour.
4. Toute pičce produite par l'une des parties doit etre communiquee a l'autre
en copie certifiee conforme.
5. La procedure orale consiste dans l'audition par la Cour des temoins,
experts, agents, conseils et avocats.
Article 44
1. Pour toute notification a faire a d'autres personnes que les agents, conseils
et avocats, la Cour s'adresse directement au gouvernement de l'Etat sur le territoire
duquel la notification doit produke effet.
2. II en est de meme s'il s'agit de faire procćder sur place a l'etablissement
de tous moyens de preuve.
Article 45
Les dćbats sont dirigćs par le President et, ž defaut de celui-ci, par le VicePresident; en cas d'empechement, par le plus ancien des juges presents.
Article 46
L'audience est publique, ž moins qu'il n'en soit autrement decide par la Cour
ou que les deux parties ne demandent que le public ne soit pas admis.
Article 47
1. II est tenu de chaque audience un procčs-verbal signć par le Greffier
et le President.
2. Ce proc&s-verbal a seul caractčre authentique.
Article 48
La Cour rend des ordonnances pour la direction du procčs, la determination
des formes et dćlais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure; elle prend
toutes les mesures que comporte Гadministration des preuves.
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Суд може, чак и пре но што расправа започне, захтевати од повереника да поднесу сваку исправу и пруже свако објашњење. Сваки случај
одбијања констатује се записнички.
Члан 50
Суд може у свако доба сваком лицу, телу, канцеларији, комисији или
другој организацији коју он одреди поверити вршење истраге или вештачења.
Члан 51
За време расправе, сведоцима или вештацима постављају се питања
која су од интереса за спор, под условима које Суд одређује према свом
пословнику поменутом у Члану 30.
Члан 52
Пошто Суд прими доказе и сведоџбе o роковима који су утврђени
у ту сврху, он може одбити да прими свака даља усмена и писмена сведочења
Koji би једна спорна страна желела да поднесе, сем ако друга спорна страна
на то пристаје.
Члан 53
1. Кад год се једна спорна страна не појави пред Судом или пропусти
да заступа своју ствар. друга спорна страна може позвати Суд да донесе пресуду у корист њеног тражења.
2. Пре но што ово учини Суд се мора уверити не само да je он надлежан
саобразно Члану 36 и 37 већ исто тако и да je тражење засновано на чињеницама и праву.
Члан 54
1. Пошто су повереници, правни саветници и адвокати под руководством Суда завршили излагање свог случаја Претседник Суда објавлзује да je
расправа завршена.
2. Суд се повлачи ради већања.
3. Већање Суда јесте и остаје тајно.
Члан 55
1. Суд доноси одлуке већином присутних судија.
2. У случају поделе гласова, одлучује глас Претседника Суда или судије
који га заступа.
Члан 56
1. Пресуда мора бити образложена.
2. Она мора садржавати имена судија који су учествовали у доношењу
одлуке.
Члан 57
Ako пресуда у целини или делимично не изражава једногласно мишљење
судија, сваки судија има право да да одвојено мишљење.
Ччан 58
Пресуду потписују Претседник и Секретар Суда. Она се проглашује на
јавној седници пошто су повереници o том мрописно обавештени.
Члан 59
Одлука Суда обавезна je само за опорне стране и за случај на који
се односи.
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Article 49
La Cour peut, meme avant tout debat, demander aux agents de produire
tout document et de fournir toutes explications. En cas de refus, elle en prend acte.

Article 50
A tout moment, la Cour peut confier une enquete ou une expertise a toute
personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.
Article 51
Au cours des debats, toutes questions utiles sont posees aux temoins et
experts dans les conditions que fixera la Cour dans le reglement vise a l'article 30.

Article 52
Apres avoir re^u les preuves et temoignages dans les delais determines par
elle, la Cour peut ecarter toutes depositions ou documents nouveaux qu'uine des
parties voudrait lui presenter sans l'assentiment de l'autre.

Article 53
1. Lorsqu'une des parties ne se prćsente pas, ou s'abstient de faire valoir
ses moyens, l'autre partie peut demander a la Cour de lui adjuger ses conclusions.
2. La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a competence aux termes des articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fondees en
fait et en droit.
Article 54
1. Quand les agents, conseils et avocats ont f.ai:t valoir, sous le controle de la
Cour, tous les moyens qu'ils jugent utiles, le President prononce la cloture
des debats.
2. La Cour se retire en Chambre du Conseil pour dćliberer.
3. Les deliberations de la Cour sont et restent secretes.
Article 55
1. Les decisions de la Cour sont prises ž la majority des juges presents.
2. En cas de partage des voix, la voix du President ou de celui qui le remplace est prćponderante.
Article 56
1. L'arret est motivć.
2. M mentionne les noms des juges qui y ont pris part.

Article 57
S: l'arret n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges,
tout juge aura le droit d'y joindre l'exposć de son opinion individuelle.
Article 58
L'arret est signć par le President et par le Greffier. II est lu en sdance
publique, les agents dfiment prevenus.
Article 59
La decision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans
le cas qui a ćtć dćcidć.
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Члан 60
Одлука je коначна и без призива. У случају спора no питању значења
и обима пресуде, Суд даје тумачење на захтев ма које парничне стране.
Члан 61
1. Ревизија пресуде може се тражити само ако се открије таква чињеница која би могла бити одлучујућа чињеница која приликсж изрицања пресуде није била позната Суду нити спорној страни која ревизију тражи, под
условом да непознавање ове чињенице није последица немарности.
2. Поступак за ревизију отвара се одлуком Суда којом се изрично констатује постојање нове чињенице, признаје да она no свом карактеру чини
спор подложним ревизији и изјављује да je захтев прихватљив no том основу.
3. Суд може захтевати да се одредбе пресуде изврше пре но што одобри
поступак за реви'зију.
4. Захтев за ревизију мора се учинити најдаље у року од шест месеци
no открићу нове чињенице.
5. Никакав захтев за ревизију не може се учинити no истеку десет
година од дана пресуде.
Члан 62
1. Ako једна држава сматра да неки њен правни интерес може бити
доведен у питање у извесном спору, она je овлашћена да Суду упути молбу
за одобрење да се у спор умеша.
2. O тој молби одлучује Суд.
Члан 63
1. Кад год се ради o тумачењу једне конвенције чије су уговорне стране
не само државе које су у овом предмету непосредно заинтересоване већ и
друге државе, Секретар Суда дужан je да o том одмах обавести све ове
државе.
2. Свака држава која прими ово обавештење има право да се у поступак
умеша, али ако се овим правом послужи, онда je и за њу обавезно тумачење
које буде дато судском пресудом.
Члан 64
Ako Суд друкчије не одреди свака спорна страна сноси своје трошкове.
ГЛАВА IV
САВЕТОДАВНО МИШЉЕЊЕ
Члан 65
1. Суд може давати саветодавна мишљења no сваком правном питању
на тражење ма које установе која je no Повељи Уједињених нација овлашћена
да такво мишљење тражи.
2. Питања no којима се тражи саветодавно мишљење Суда износе се
пред Суд писменим тражењем, које мора садржавати тачне податке o питању
no ком се мишл.ење тражи и мора бити пропраћено свим ислравама које би
могле разјаснити то питање.
Члан 66
1. Секрегар he o тражењу саветодавног мшшнења обавестити одмах све
државе, које имају право да се појављују пред судом.
2. Секретар исто тако путем посебног и непосредног саопштења обавештава сваку државу која има право да се појавл»ује пред судом или сваку
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L'arret est definitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la
portće de l'arret, il appartient a la Cour de l'interpreter, & la demande de toute
partie.
Article 61
1. La revision de l'arret ne peut etre eventuellement demandće a la Cour
qu'en raison de la decouverte d'un faiit de nature h exercer une influence decisive
et qu.ii, avant le prononce de l'arret, etait inconnu de la Cour et de la partiie qui
demande la revision, sans qu'il y ait, de sa pairt, faute a I'ignorer.
2. La procedure de revision s'ouvre par un .arret de la Cour constatant
expressement l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caracteres qui donnent ouverture a la revision, et declarant de ce chef la demande recevable.
3. La Cour peut subordonner 1'ou-verture de la procedure en revision & l'execution prćalable de l'arret.
4. La demande en revision devra etre formee au plus tard dans le delai de
six mois apres la decouverte du fait nouveau.
5. Aucune demande de revision ne pourra etre forrnće apres l'expiration d'un
delai de dix ans a dater de l'arret.
Article 62
1. Lorsqu'un Etat estirne que, dans un differend, un interet d'ordre juridique
est pour lui. en cause, il peut adresser a la Cour une requete, k fin d'intervention.
2. La Cour decide.
Article 63
1. Lorsqu'il s'agit de l'interpretation d'une convention ž laquelle ont participe
d'autres Etats que les parties en litige, le Greffier les avertit sans dćlai.

2. Chacun d'eux a le droit d'intervenir au proces, et s'i.l exerce cette faculty,
l'interpretation contenue dans la sentence est ćgalement obligatoire a son ćgard.

Article 64
S'il n'en est autrement decide par la Cour, chaque partie supporte ses frais
de procedure.
CHAPITRE IV
AVIS CONSULTATIFS
Article 65
1. La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, ž la
demande de tout organe ou institution qui aura ćte autorisć par la Charte des
Nations Unies ou conformćment k ses dispositions, k demander cet avis.
2. Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour est demands sont
exposees k la Cour par une requete ćcrite qui formule, en termes prćcis, la question
sur laquelle l'avis de la Cour est demande. 11 y est joint tout document pouvant
servir ž elucider la question.
Article 66
1. Le Greffier notifie immediatement la requete demandant l'avis consultatif
ž tous les Etats admis ž ester en justice devant la Cour.
2. En outre, a tout Etat admis i) ester devant la Cour et A toute organisation
internationale jugćs, par la Cour ou par le President si elle ne sićge pas, susceptibles
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међународну организацију, за коју Суд, или, ако Суд не заседава његов Претседник, сматра да може пружити обавештења no том питању, да je Суд
спреман да, у року који одређује Претседник, прими њихове писмене изјаве
или да на јавној седници, која he се одржати у ту сврху, саслуша њиховг
усмене изјаве у вези са овим питањем.
3. Ako ма која од тих држава које имају право да се појављују пред
Судом не би примила посебно саопштење поменуто у ставу 2 овог Члана,
таква држава може изразити жељу да поднесе писмену изјаву или да буде
саслушана; o том Суд одлучује.
4. Државама и установама које даду писмену или усмене изјаве, или и
једне и друге, биће дозвољено да учине своје примедбе на изјаве које даду
друге државе или организације у облику, обиму и року, који he у сваком
поједином случају одредити Суд или, ако Суд не заседава, његов Претседник.
У ту сврху, Секретар Суда благовремено саопштава све писмене изјаве свакој
држави или организацији која je дала сличне изјаве.
Члан 67
Суд проглашује своја саветодавна мишљења на јавној седници, o чему
претходно морају бити обавештени Генерални секретар и претставници
држава, чланица Организације Уједињених нација, као и претставници других
држава и међународних организација које су непосредно заинтересоване.
Члан 68
У вршењу својих саветодавних дужности Суд ће се исто тако руководити одредбама овог Статута које се односе на решавање спорова, уколико
буде сматрао да има места њиховој примени.
ГЛАВА V
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
Члан 69
Измене и допуне овог Статута вршиће се no истом поступку који je
предвиђен за измене и допуне Повеље Уједињених нација, придржавајући се,
међутим, одредаба које би Генерална скупштина, на препоруку Савета безбедности, усвојила у погледу учешћа држава, које су уговорне стране овог
Статута али нису чланице Организације Уједињених нација.
Члан 70
Суд има право да предлаже допуне и измене овог Статута које сматра
потребним, путем писмених саопштења Генералном секретару, ради расматрања саобразно одредбама Члана 69.
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За Уједињеио Краљевство Велику
Британију и Северну Ирску:
ХАЛИФАКС
КРЕНБОРН
За Сједињене Америчке Државе:
Е. Р. СТЕТИНИУС МЛ.
TOM КОНЕЛИ
A. X. ВАНДЕНБЕРГ
СОЛ. БЛУМ
ЧАРЛС ИТН
ХЕРОЛД Е. СТАСЕН
ВИРЏИНИЈА ЏИЛДЕРСЛИВ
За Фра«цуску:
Ж. ПОЛ-БОНКУР
За Аргвнтину:
M. КАРКАНО
О. ИБАРА Г.
ХУАН КАРЛОС БАСИ
A. Д. БРУНЕТ
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— 65 đe fournir des renseignements sur la question, le Greffier fait connaitre, par communication speciale et directe, que la Cour est disposee a recevoir des exposes
ćcrits dans un delai a fixer par le President, ou a entendre des exposes oraux au
cours d'une audience publique tenue a cet effet.
3. Si un de ces Etats, n'ayant pas ete l'objet de la communication spćciale
visee au paragraphe 2 du present article, exprime le dćsir de soumettre un exposć
ecrit ou d'etre entendu, la Cour statue.
4. Les Etats ou organisations qui ont presente des exposes Merits ou oraux
sont admis ž discuter les exposes faits par d'autres Etats et organisations dans les
formes, mesures et delais fixes, dans chaque cas d'espece, par la Cour ou, si elle
ne siege pas, par le President. A cet effet, le Greffier communique, en temps voulu,
les exposes ćerit aux Etats ou organisations qui en ont eux-memes presente.

Article 67
La Cour prononcera ses avis consultatrfs en audience publique, le Secretaire
General et les representants des Membres des Nations Unies des autres Etats et des
organisations internationales directement interessćs etant prćvenus.

Article 68
Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour s'inspirera en outre
des dispositions du prćsent Statut qui s'appliquent en matičre contentieuse, dans
la mesure ou elle les reconnaitra applicables.
CHA'PiTRE V
AMENDEMENTS
Article 69
Les amendements au prćsent Statut seront effectues par la meme procedure
que oelle prćvue pour les amendements h la Charte des Nations Unies, sous rćserve
des dispositions qu'adopterait l'Assemblće Generaile, sur la recommandation du
Conseil de Security, pour rćgler la participation a cette procedure des Etats qui,
tout en ayant accepte le prćsent Statut de la Cour, ne sont pas Membres des
Nations Unies.
Article 70
La Cour pourra proposer les amendements qu'elle jugera nćcessaires d'apporter au present Statut, pair ia> voie de communiicaitions ecrites adressćes au Secretaire Gćnćral, aux fims d'examen conformćment aux dispositions de l'article 69.
Pour la Chiine:
VI-KYUIN WELLINGTON KOO
WANG CHUNG-HUI
WEI TAO MING
WU YI.FANG
LI HWANG
CHUN-MAI CARSON CHANG
TUNG PI-WU
HU LIN
Pour l'Union des Riipubliques Sovi<5tiques Sociia Listes:
A. GROMYKO
A. LAVRENTIEV
K. NOVIKOV
S. TSARAPKIN
S. GOLUNSKY
S. KRYLOV
RODINOV

Pour le Royaiuime-Uni de Grandie Bretaigine
ct d'Lrliamde du Nord:
HALIFAX
CRANBORNE
Pour les Etats-Unis D'Amćrique:
E. R. STETTINIUS, Jr
TOM CONNALLY
A H. VANDENBERG
SOL. BLOOM
CHARLES A. EATON
HAROLD E STASSEN
VIRGINIA GILDERSLEEVE
Pour la France:
J. PAUL BONCOUR
Pour 1'Argentinc:
M. CARCANO
O. IBARRA G.
JUAN CARLOS BASSI
A D. BRUNET
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За Аустралију:
Ф. М. ФОРД
X. В. ЕВАТ

За Египат:
A. БАДАВИ
ИБНИ ХАДИ

За Краљевину Белгегју:
A. Е. де ШРИВЕР

За Салвздор:
ЕСТОР ДАВИД САСТРО
САРЛОС ЛЕИВА

За Болив-мју:
B. АНДРАДЕ
САЛАМАНКА Ф.
Е. АРСЕ К.

За Абисинију:
АКЛИЛУ X.
АМБАЈ В.
ЕФРЕМ Т. МЕДХЕН

За Брааилију:
П. ЛЕАО ВЕЉОСО
де ФРЕИТАС ВАЉЕ
ген. ЕСТЕВАО ЛЕИТАО де САРВАЉО
A. КАМИЛО де ОЛИВЕИРА
Д-р БЕРТА ЛУЦ

За Грчку:
СОФИАНОПУЛОС

За1 Оовјетску Социјаиистичку Републику
Белорусију:
К. КИСЕЉЕВ
A. ЖЕБРАК
B. ПЕРЦЕВ
Г. БАЈДАКОВ
Ф. ШМИГОВ
Зз Камаду:
МЕКЕНЗИ КИНГ
ЛУЈ С. CEH ЛОРАН
За Чиле:
ХОАКИН ФЕРНАНДЕС Ф.
МАРСИАЛ МОРА М.
ХОСЕ MACA
ГАБРИЕЛ ГОНЗАЛЕС
СОНТРЕРАС ЛАБАРСА
Ф. НИЕТО ДЕЛ РИО
Е. АЛСАЛДЕ
ХЕРМАН ВЕРГАРА
ХУЛИО ЕСКУДЕРО
За Колумбију:
АЛБЕРТО ЉЕРАС
АЛ. ГОНЗАЛЕС ФЕРНАНДЕС
ЕДУАРДО ЗУЛЕТА АНГЕЛ
СИЛВИО ВИЉЕГАС
ХЕСУС М. ЈЕПЕС
Зг. Коста-Рику:
ХУЛИО АКОСТА
РАФАЕЛ ОРЕАМУНО
За Кубу:
ГИЉЕРМО БЕЛТ
ЕРНЕСТО ДИЕГО
За Чехослоаачку:
ЈАН МАСАРИК
За Данску:
ХЕНРИК КАУФМАН
ХАРТВИГ ФРИШ
Е. ХУСФЕЛТ
За Доминиканску Perry ближу:
М. ПЕНА БАТЛЕ
ЕМИЛИО ГОДОЈ
ХИЛБЕРТО САНЧЕС ЛУСТРИНО
Т. ФРАНСО Ф.
МИНЕРВА БЕРНАРДИНО
За Еквадор:
ПОНСЕ ЕНРИКЕС
ГАЛО ПЛАСА
ТОБАР ЗАЛДУМБИДЕ

За Гватемалу:
ГИЉЕРМО ТОРИЕЉО
М. НОРИЕГА М.
Е. СИЛВА ПЕЊА
За Хаити:
ЖЕРАР ЛЕСКО
A. ЛИОТО
За Хондурас:
ХУЛИАН P. КАСЕРЕС
МАРКОС КАРИАС РЕЈЕС
ВИРХИЛИО Р. ГАЛВЕС
За. Индију:
A. РАМАСВАМИ МУДАЛИАР
B. Т. КРИШНАМАХАРИ
За Иран:
МУСТАФА АДЛИ
За Ирак:
МОХ. ФАДАЛ ЈАМАЛИ
За Либаи:
В. НАИМ
A. ЈАФИ
САЛЕМ
ШАРЛ МАЛИК
За Либерију:
симпсон
ГАБРИЕЛ Л. ДЕНИС
ЛИМЈУЕЛ ЏИБСОН
РИЧАРД ХЕНРИЗ
М. Н. ГРАН7
За Велико Војводствп Луксембург:
ИГ ЛА ГАЛЕ
За Мексико:
Е. ПАДИЉА
Ф. КАСТИЉО НАЈЕРА
МАНУЕЛ ТЕЛ>0
За Холандију:
A. ЛУДОН
За Нови Зеланд:
ПИТЕР ФРЕЈЗЕР
БЕРЕНДСЕН
За Никар1агуу:
МАРИАНО АРГУЕЉО
ЛУИС МАНУЕЛ ДЕ БАЈЛЕ
За Краљевину Норвешку:
ВИЛХЕЛМ МУНТЕ МОРГЕНШТИЕРНЕ
За Пагкаму:
РОБЕРТО ХИМЕНЕС
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Pour l'Australie:
F. M. FORDE
H. V. EVATT

Pour 1'Egyp.te:
A. BADAWI
IB. HADI

Pour le Royiaume de Belgique:
A. E. DE SCHRYVER

Pour le Salvador:
HECTOR DAVID CASTRO
CARLOS LEIVA, M. D.

Pour lia Boliivie:
V. ANDRADE
C. SALAMANCA F
E. ARZE Q.

Pour l'Ethiopie:
AKLILU H.
AMBAYE W.
EPHREM T. MEDHEN

Pour te Brćsjl:
P. LEAO VELLOSO
de FREITAS VALLE
gen ESTEVAO LEITAO de CARVALHO
A. CAMILLO DE OLIVEIRA
Dr BERTHA LUTZ

Pour la Grece:
SOFIANOPOULOS

Pour la Republique Sovietique Socialiste de
Belorussie:
K. KISELEV
A. ZHEBRAK
V. PERTSEV
G. BAIDAKOV
F. SHMYGOV
Pour le Can ada:
W. L. MACKENZIE KING
LOUIS. S. ST. LAURENT
Pour le Chili:
JOAQUIN FERNANDEZ F.
MARCIAL MORA M.
JOSE MAZA
GABRIEL GONZALEZ
CONTRERAS LABARCA
F. NIETO DEL RIO
E. ALCALDE
GERMAN VERGARA
JULIO ESCUDERO
Pour la Colombie:
ALBERTO LLERAS
AL GONZALEZ FERNANDEZ
EDUARDO ZULETA ANGEL
SILVIO VILLEGAS
JESUS M. YEPES
Pour Costa-Rica:
JULIO ACOSTA
RAFAEL OREAMUNO
Pour Cuba:
GMO BELT
ERNESTO DIHIGO
Pour la Tcheoosloviaquie:
JAN MASARYK
Pour le Dainemarit:
HENRIK KAUFFMANN
HARTV1G FRISCH
E. HUSFELDT
Pour la Republique Doininica:ne:
M. PENA BATLLE
EMILIO GODOY
G1LBERTO SANCHEZ LUSTRINO
T. FRANCO F.
MINERVA BERNARDINO
Pour l'Equateur:
C. PONCE ENRIQUEZ
GALO PLAZA
C TOBAR ZALDUMBIDE

Pour le Guatemala:
GUILLERMO TORIELLO
M. NORIEGA M.
E. SILVA PENA
Pour Haiti:
GERARD LESCOT
A. LIAUTAUD
Pour le Honduras:
JULIAN R. CACERES
MARCOS CARIAS REYES
VIRGILIO R. GALVEZ
Pour l'lnde:
A. RAMASWAMI MUDALIAR
V. T. KRISHNAMACHARI
Pour l'lran:
MOSTAFA ADLE
Pour I'lTiak:
MOHD. FADHEL JAMALI
Pour le Lib an:
W. NAIM
A. YAFI
SALEM
CHARLES MALIK
Pour le Liberia:
C. L. SIMPSON
GABRIEL L. DENNIS
LEMUEL GIBSON
RICHARD HENRIES
M. N. GRANT
Pour le Gnsmd Duchć de Luxembourg:
HUGUES LA GALLAIS
Pour le Mexique:
E. PADILLA
F. CASTILLO NAJERA
MANUEL TELLO
Pour le Royaume des P.ays-Bds:
A. LOUDON
Pour la Nouvelle-Z61ande:
PETER FRASER
BERENDSEN
Pour le Nicaragua:
MARIANO ARGOELLO
LUIS MANUEL DE BAYLE
Pour le Rioyaume de Norvćge:
WILHELM MUNTHE MORGENSTIERNE
Pour le Panamia:
ROBERTO JIMENEZ
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За Парагвај:
ЦЕЛСО Р. ВЕЛАСКЕЗ
АЈАЛА
За Перу:
МАНУЕЛ ГАЉАХЕР
В. A. БЕЛАУНДЕ
ЛУИС ФЕРНАН ЦИСНЕРОС
За Филипине:
КАРЛОС РОМУЛО
ФРАНЦИСКО A. ДЕЛГАДО
За Пољску:
За Сауди-Арабију:
ФАИСАЛ
За Сирију:
Ф. АЛ-КУРИ
Н. АНТАКИ
Н. КУДСИ
За Турску:
ХАСАН CAKA
ХУСЕЈИН РАГИП БАЈДУР
ФЕРИДУН ЏЕМЕЛ ЕРКИН

За Совјетску Социјалистичку Републику
Украјину:
Д. МАНУИЛСКИ
ИВАН СЕНИН
АЛЕКСАНДАР ПАЛАДИН
МИКОЛА ПЕТРОВСКИ
За Јужноафричку Унију:
СМАТС
За Урутвај:
ХОЗЕ СЕРАТО
ХАКОБО ВАРЕЛА
ХЕКТОР ЛУИСИ
ХИАБРУНО
ХУАН Ф. ГИЧОН
ЕКТОР ПАЈСЕ РЕЈЕС
За Венецуелу:
ПАРА ПЕРЕЗ
ГУСТАВО ЕРЕРА
A. МАЧАДО ЕРНАНДЕЗ
Р. ЕРНЕСТО ЛОПЕЗ
За Југославију:
СТАНОЈЕ СИМИЂ

НАПОМЕНА: Депоновање ратификационог инструмента извршено je
у Вашингтону 19 октобра 1945.
Пов. Бр. 5237/45. Иа Министарстаа иностраних послова, Београд, 22 октобар 1945*
(Повеља Уједињених нааија и Статут Међународног суда правде објавл>ени су у
„Службеном листу" бр. 69 од 11 септемОра 1945).
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Pour le Paraguay:
CELSO R. VELAZQUEZ
AYALA
Pour le Pćrou:
MANUEL GALLAGHER
V. A. BELAUNDE
LUIS FERNAN CISNEROS
Pour le Commonwealth des Philippines:
CARLOS P. ROMULO
FRANCISCO A. DELGADO
Pour la Pioliogne:
Pour I'Arable Saoudite:
FAISAL
Pour la Syrie:
F. AL-KHOURI
N. ANTAKI
N. KOUDSI
Pour la Turquie:
HASAK SAKA
HUSEY1N RAGIP BAYDUR
FERIDUN CEMAL ERKIN

Pour la Republique Sovietique Socialiste
d'Ukraine:
DM. MANUILSKY
IVAN SENIN
ALEXANDER PALLADIN
MIKOLA PETROVSKY
Pour l'Union Sud-Africa:ne:
SMUTS
Pour l'Uruguay:
JOSE SERRATO
JACOBO VARELA
HEKTOR LUISI
GIAMBRUNO
JUAN F. GUICHON
HECTOR PAYSSE REYES
Pour leVenezueli1:
PARRA PEREZ
GUSTAVO HERRERA
A MACHADO HNDZ
R. ERNESTO LOPEZ
Pour la Youg"Oslavie:
STANOJE SIMIĆ

REMARQUE: Le dćpot de l'instrument de ratification a ete effectue
Д Washington, le 19 octobre 1945.
Pov. № 5237/45. Du MInistćre des Affaires Etrangeres, Beograd, le 22 octobre 1945.
(La Charte des Nalions Un es et le Statut de la Cour Internationale de Justice ont ete
pinlids dans le „Journal Officiel" Лг:. 69 d i II septembre 1945).
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