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EINKONDUKA NOTO 

La (arto de Unuigintaj Nacioj estis subskribita en San-Francisko, la 26-an de junio 1945, fine de la Kon-ferenco de la Unuigintaj Nacioj pri Internacia Organico, kaj ekvalidis Ia 24-an de oktobro 1945. La Statuto 
de la Internacia Kortumo estas integra parto de la (arto. 

Amendojn al Artikoloj 23, 27, kaj 61 de la Ĉ̀ arto akceptis la Ĝenerala Asembleo la 17-an de decembro 1963, kun ekvalido la 31-an de aŭgusto 1965. Plian amendon al Artikolo 61 akceptis la Ĝenerala Asern-
blen la 20-an de decembro 1971, kun ekvalido la 24-an de septembro 1973. La amendo al Artikolo 109, akceptita de la Ĝenerala Asembleo la 20-an de decembro 1965, ekvalidis la 12-an de junio 1968. 

La amend° al Artikolo 23 pligrandigas la membronombron de la Sekureca Konsilio de dek urlu gis 
dek kvin. Laŭ  la amendila Artikolo 27, decidoj de la Sekureca Konsilio bezonas, se temas pri aferoj proce-
duraj, jesan vodon de naŭ  membroj (antaŭe sep) kaj, se temas pri iu ajn alispeca demando, jenan voĉon de naŭ  membroj (antaŭe sep), inter kiuj devas troviĝi la konsentaj voĉoj de la kvin konstantaj membroj de la Sekureca Konsilio. 

La amendo al Artikolo 61, kiu ekvalidis la 31-an de aŭgusto 1965, pligrandigis la membronombron de la Ekonomia kaj Socia Konsilio de dek ok gis dudek sep- La posta amendo al tiu Artikolo, kiu ekvalidis la 24-an de septembro 1973, pligrandigis la membronombron de dudek sep gis kvindek kvar. 
La amendo al Artikolo 109 (kiu tuŝas la unuan paragrafoa de tiu Artikolo) preskribas, ke Ĝenerala Konferenco de Ŝtatoj-Membroj kun la celo revizii la (arton povas okazi je dato kaj en loko fìksotaj per Ia voĉoj de du irionoj de la membroj de la Generala Asembleo kaj per la Voĉoj de itij ajn nai-  membroj (an-taŭe sep) de la Sekureca Konsilio_ Paragrafo 3 de la sama Artikolo, kiu traktas la konsideradon, dum la deka ordinara sesto de la Ĝenerala Asembleo, pri cvenc tuala revizia Konferenco, ankoraŭ  konservas sian originalan formon, en kiu estas menciitaj la roĉo/ c/c iuj ajn sep nren baoj de la Sekureca Konsilio. ĉar lian paragrafon lairagis la Generala Asembleo (duan sia ricks ordinara ,sesto) kaj la Sekureca Konsilio. 
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ĈARTO DE UNUI6INTAJ NACIOJ 

NI, LA POPOLOJ 
DE LA UNU1 Lt TAJ NACIOJ, 
REZOL UTAJ 

savi est.ontajn generaciojn de la plago de milito, kiu dufoje en la daŭro de uno !mina vivo trudis al la lomaro neeldireblajn suferojn, 
rekonfirmi nian kredon je la fundamentaj homaj rajtoj, je la digno kaj valoro de la homa personeco, ív 
la egalaj rajtoj de viroj kaj virinoj kaj de nacioj grandaj kaj malgrandaj, 
krei kondi .cloja necesajn por la konservo dejusteco kaj de respekto al la devoj rezoltaniaj el traktatei, kaj aliaj fontoj de internacia juro, 
antaŭenigi sudan progreson kaj pli altan vivnivelon en pli granda liberecn, 

KAJ POR TIUJ CELOJ 

praktiki toleremon, vivi en paco unu kun la alia kiel bonaj najbaroj, 
unuigi niajn Iortojn por konservi la internaciajn pacon kaj sekurecon, 
akcepti principojn kaj iniciati metodojn, kiuj oertipus, ke aranforto ne estas uzata krom per la denerala 1)000, 
utiligi inlernaciau maŝinaron por antadenigi la ekonomian kaj socian progreson de tiuj popoloj, 

DECIDIS KUNIO! NIAJN 
KLOPODOJN FOR REALICI 
"1JU,IN CELOJN. 

Sekve niaj respektivaj Registaroj, pere de siaj reprezentantoi, kunvenintaj en la urbo San-Francisku kaj 
ntontrintaj plenrajtigilojn trovitajn en bona kaj gotta formo, akceptis di tiun Carton de Unrii intaj Nuloj kaj per tio starigas internacian organizajon, kies nomo estos " linuigintaj Nacioj 
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Capitro 1 

CELOJ KAJ PRINCIPOI 

Artikolo I 

La Celoj de Unuiĝintaj Nacioj estas: 

1. Konservi la internaciajn pacon kaj sekurecon kaj tiucele apliki efikajn kolektivajn rimedojn por pre-
venti kaj forigi minacojn kontraŭ  la paco kaj pur subprerni ĉian agon de agreso aŭ  alian rompon de la paco, 
kaj realigi, per pacaj metodoj konforme al ia principoj de justeco kaj internacia juro, la ĝuatigon aŭ  la sol-
von de internaciaj disputoj aŭ  de situacioj, kiuj povus konduki al rompo de la paco; 

2. Evoluigi inter la nacioj amikajn rilatojn bazitajn sur la respekto al la principo de egalaj rajtoj de la 
popoloj kaj de ilia rajto decidi pri si mem, kaj apliki diajn aliajn rimedojn taŭlgajn por plifirmigi universalan 

pacon; 
3. Realigi internacian kunlaboradon por solvi internaciajn problemojn de ekonomia, socia, kultura aŭ  

humaneca karaktero kaj por antaŭenigi kaj stimuli la respekton al homaj rajtoj kaj al fundamentaj liberecoj 
pur ĉiuj sen distingo de raso, sekso, lingvo aŭ  religio; kaj 

4. Esti centro por harmoniigi la klopodojn de la nacioj por atingi tiujn komunajn celojn. 

Artikolo 2 

La Organizajo kaj ĝiaj Membroj, strebantaj al la Celoj formulitaj en Artikolo 1, devas agi konforme al la 
sekvantaj principo]: 

1. La Organizajo estas bazita sur la principo de suverena egaleca de ĉiuj siaj Membroj. 

2. La Membroj de la Organizajo, por certigi al ĉiuj la rajtojn kaj avantagojn rezultantajn el ilia snembreco, 
devas plenumi bonafide la devojn, kiujn ili alprenis konforme al ĉ i tiu Carlo. 

3. La Membroj de la Organizajo devas solvi siajn internaciajn disputojn per pacaj metodoj tiamaniere, ke 
nek la internaciaj paco kaj sekureco nek la justeco endangerigas. 

4. La Membroj de la Organizajo devas sin deteni en siaj internaciaj rilatoj de la minaco aŭ  Ia uzo de per-
forto ĉu kontraŭ  la teritoria integreco aŭ  politika sendependeco de hi ajn ŝtato, ĉu en iu ajn alia maniera 
sickonfornia al la Celoj de Unuigintaj Nacioj. 

S. La Membroj de la Organizajo devas doni al Unuiĝintaj Nacioj plenan helpon por iu ajn agado entra-
prenita de ĝi konforme al ĉi tiu Carto kaj deteni sin de helpo al ŝtato kontraŭ  kiu Unuiĝintaj Nacioj entre-
prenas preventan aŭ  kompulsan agadon. 

6. La Organizajo devas prizorgi, ke la ŝtatoj kiuj ne estas Membroj de Unuiĝintaj Nacioj aga konforme al 
i tiuj Principoj tiom kiom necesas por konservi la internaciajn pacon kaj sekurecon, 

7. Nenio en ĉi tiu Carto rajtigas Unuigintajn Naciojn interveni en aferojn kiuj esence apartenas al la in-
terna jurisdikcio de iu ajn Stato, nek devigas la Membrojn asibmeti tiajn aferojn al solvproceduro lad ĉ i tiu 
Carta; tamen ĉi ticr principo neniel antaŭlirnigas la aplikon de la kompulsaj rimedoj difinitaj en Capitro VII. 

Capitro II 

MEMBRECO 

Artikolo 3 

Membroj-Fondintoj de Unuiĝintaj Nacioj estas la Statoj, kiuj, partopreninte en la Konferenco de la 
Unuiĝintaj Naciaj por Internacia Organizo en la urbo San-Francisko aŭ  antaŭe subskribinte la Deklaracion 

de la Unuiĝintaj Nacioj de la 1-a de januaro, 1942, subskribas ĉi tiun Carton kaj ratifas ĝin konforme al 

Artikolo 110. 
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Artikolo 4 

I. Povas farmi Membroj de Unuigintaj Nacioj ĉiuj aliaj p:acarnaj Statoj kiuj akceptas la sindevigojn de ĉi 
tiu Ĉarto kaj, la€i la opinio de la Organizajo, kapablas kaj volas plenumi tiujn sinŭevigojt. 

2. Tia Ŝtato farijas Membro de Unuigintaj Nacioj per decido de la Ĝenerala Asembleo surbaze de 
rekomendo de la Sekureca Konsilio. 

Artikolo 5 

La Ĝenerala Asembleo, surbaze de rekomendo de la Sekureca Konsilio. paves suspendi la praktikadon 
de meinbrej rajtaj kaj privilegioj al Membro de Unuigintaj Nacioj, kontrafi kiu preventa alii kompcilsa agado 
estas entreprenita de la Seducers Konsilio. La Sekureca Konsilio povas rccatabli la prektikadorr de tiuj rajtoi 
kaj privilegioj. 

Artikolo 6 

Li 

 

Ĝenerala Asembleo, sirisece de rekomendo de la Sekureca Kcrosiho, povas cksigi el la 0rganizajo 
Membron de Unuigintaj Nacioj kin persiste ma€iohservas la l'rincipoin forrrtulitajtt en di Cui (arto. 

C'apitro III 

0RU;ANO.1 

ci rtíkulo 

i . 

 

Fisica starisìtai kiel 1a defai organoj de Unuwintaj Nacioj Ĝenerala Asersableo, Sekureca Knnsilio. 
Ekonomia bel Soria Koissilio. Kuratorec:a Kcros'iliss, Intensecia Korttm o kaj Sckretariato. 

_. flaws stari tbiej. kontornse =al Ci tin Carte. tiuj akcescsr.ri organoj kiuj moutri~zas necesaj. 

Artrknlo 8 

Line intaj Nacioj devas neniel lirnigi al viroj kaj virinoj ls€ eblecoin egalkondiée psartopreni, en in ajn 
rolo, en la funkcioj de la ĉefaj kaj akcesoraj organoj. 

Ĉapitro IV 

LA ĜENERALA ASEMBLE0 

Konsisto 

Artikolo 9 

i. La Ĝenerala Asembleo konsistas el kiuj Membroj de Unuigintaj Nacioj. 
2. Ĉiu Membro povas havi maksinsume kvin reprezentantojn en la Ĝenerala Asembleo. 

Funkcioj kaj Povoj 

Artikolo 10 

Li Ĝenerala Asembleo povas diskuti ĉiujn demandojn ad aferojn en la kadro de ĉi tiu Ĉarto aú rilatajn 
al la povoj kaj funkcioj de iu ajn el la organoj antailviditaj en di tiu C,arto, kaj, kun la escepto antaŭvidita en 
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Artikolo 12, povas fad pri tiuj demandoj aŭ  aferoj rekomendajn al la Membroj de la Organizajo, aŭ  al la Se-
kureca Konsilio, aŭ  kune al la Membroj kaj al la Sekureca Konsilio. 

Artikolo 11 

1. La Ĝenerala Asembleo povas konsideri la ĝeneralajn prizicipojn de kunlaborado por konservi la interna-
ciajn pacon kaj sekurecon inkluzive la principojn regantajn malarmadon kaj la reguligon de armiíaroj, kaj fa-
ri pri tiuj principoj rekomendojn al la Membroj de la Organizaĵo, aŭ  al la Sekureca Konsilio, aŭ  kune al le 
Membroj kaj al la Sekureca Konsilio. 

2. La Ĝenerala Asernbleo povas diskuti ĉiujn demandojn rilatajn al la konservo de la internaciaj paco kaj 
sekureco prezentitajn al ĝi de iu ajn Membro de Unuigintaj Nacioj aŭ  de la Sekureca Konsilio agi de ŝtato kiu 
ne estas Membro de Unui intaj Nacioj konforme al Artikolo 35 paragrafo 2, kaj kun la escepto antaŭvidita 
en Artikolo 12 povas fari pri iiuj tiaj demandoj rekomendojn al la koneernaj ŝtato aŭ  ŝtatoj aŭ  al la Sekureca 
Konsilio aŭ  kune al la ;tasoj kaj al la Sekureca Konsilio. Ĉ̀ iu ajn tia demando kiu necesigas agadon devas esti 
transsendita de la Ĝenerala Asembleo al la Sekureca Konsilio antaŭ  aŭ  post diskuto. 

3. La ŬeneraIa Asernbleo povas atentigi la Sekurecan Konsilion pri situacioj kiuj riskas endanĝerigi la 
internaciajn pacon kaj sekurecon, 

4. La povoj de la Ĝenerala Asembleo formulitaj en ĉi tiu Artikolo ne limigas la ĝeneralan amplekson de 
Artikolo 10. 

Artikolo 12 

1. Dum la Sekureca Konsilio plenumas, rilate al ju ajn disputo aŭ  situacio, la funkciojn difinitajn por ĝi 
en ĉi tiu Carte, la Ĝenerala Asembleo devas ne fari iun ajn rekomendon pri tiu disputo aŭ  situacio krom se 
Ia Sekureca Konsilio tion petas. 

2. La Ĉienerala Sekretario, kun la konsento de la Sekureca Konsilio, informas la Ĝeneralan Asembleon 
okaze de ĉie serio pri Ia aferoj rilataj al la konservo de la internaciaj paco kaj sekureco kiujn traktas la Seku-
roes Konsilio_ Ii same informas la Ĉieneralan Asembleon ali. se la Ĝenerala .Asembleo ne kunsitlas- la Sle1 -:-
brojEi Ele Unoidintal Nacion tui post kiam le Sekureca Konsilio ĉesis trakti tiujn utferotn. 

Artikolo l3 

. I_a iielterula Asembleo iniciaias studojn kaj faras rekomendajn kun la celo: 
e. anta_lelll<gi irtternacian kunlahoradon sur le politika kampo knl stimuli la luligradaa evoluiuinls de i n-

ternacia tiro kaj dice kodieon; 
ii .InteLenigi intcrnacian kunlahoradon sur la kampoj ekonomia, socia. kuliura-eduka kaj publiksana. 

kaj helpi la realigon de homaj rajtoj kaj Fundamentaj liberecoj por lie€i. sen distinga de raso. sekso. 
lJ rl g,E'S3 al I'eligio. 

La cetere[ responderoj. funkcioj kaj povoj de la Ĝenerala Asembleo rilate al la aleroi Ilicliriliai e€i para-
grafo 1 ii supre estas forimulitaj en Capitroj IX kaj X. 

Artikolo 14 

Sub rezervo de la preskriboj en Artikolo 12, la Ĉienerala Asembleo povas rekomendi rimedojn por la 
paca ĝustigo de io ajn situacio. kia ajn ĝia origino. kiu ĝiaopinie riskas malutili al la ĝonerala bone 	al la 
amikaj rilatoj inter la nacioj, inkluzive de situacioj rezultintaj el malobservo de la preskriboj de di titl 
Ĉarto kiuj formulas la Celojn kaj Principojn de Unuiĝintaj Nacioj. 

Artikolo 1.5 

1. La Ĝenerala Asembleo ricevas kaj konsideras la ĉiujarajn kaj specialajn raportojn de la Sekureca 
Konsilio: tiuj raportoj devas enhavi referaton pri la rimedoj kiujn la Sekureca Konsilio pridecidis aŭ  
eplikis por.konservi la internaciajn pacon kaj sekurecon. 
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2. La Generala Asembleo ricevas kaj konsideras la raportojn de le ceteraj organoj de Uiuigintaj Nacioj. 

Arrikoio I6 

La Generala Asembleo plenumas, rilate al la internacia kuratoreca reĝimo, la funkciojn dilinitajn por gi 
per Capitroj Xll kaj XIII inkluzive Ia funkcion aprobi le kuratorecajn interkonsentojo pri regionaj ne difi-
nitaj kiel strategiaj. 

Artikolo 17 

1. La Generala Asembleo ekzamenas kaj aprobas la bugeton de la Organizaĵo. 
2. La elspezojn de la Organizaĵo pagas la Membroj Iait le proporcio kiun decidas la Generala Asembleo. 
3. La Generala  Asembleo konsideras kaj aprobas tiujn financajn kaj bugetajn interkonsentojn kun le ape-

cialigitaj institucioj menciitaj en Artikolo 67 kaj ekzamenas la administrajn bugetojn de tiuj institucioj por 
fari aI ili rekomendojn. 

Voddortado 

Artikolo 18 

1. Ĉiu membro de la Generala Asembleo havas unu voĉon. 
2. Decidoj de la Cenerala Asembleo pri gravaj demandoj estas faralaj per plimulto de do trionoj el la 

membroj kiuj deestas kaj voĉdonas. inkluzivitaj kiel gravaj demandoj estas: rekomendaj pri Ia konservo ile 
la in ternaciaj paco kaj sekureco, la elekto de la nekonstantaj membroj de la Sekureca Konsilio, la elekto 
de la membroj de la Ekonomia kaj Socia Konsilio, la elekto de la membroj de la Kuratoreca Konsilio 
konforme al paragrafo 1 (e) de Artikolo 86, la akcepto de novaj Membroj en la Organizajon.la sospendo 
de la rajtoj kaj privilegioj de Membroj, la eksigo de Membroj, dernendoi pri la funkciado de la kuratoreca 
reglno kaj bugetaj demandoj. 

3. Decidoj pri aliaj demandoj, inkluzive le difinon de pliaj kategorioj de demandoj decidendaj per pli-
multo de du triorroj. estas farataj per plirnulto de le membroj kiuj ĉeestas kaj voĉdonas. 

Artikolo 19 

Membro de Unuijintaj Nacioj kiu malfruas en la pago de sia financa kontribuo al la Organizajo ne rajtas 
voddoni en la Cenerala Asembleo se la nepagita sumo egalas ad superas la kontribuon fuldaian tie gi por la 
du kompletaj pasintaj jaroj, La Ĝenerala Asembleo tamen povas permesi al tia Membro partopreni eri la 
voddonado se gi konstatas, ke la nepago estas kaŭzita de cirkonstancoj nedependaj de le volo de la 
Membro. 

Froceduro 

Artìkala 20 

La Ĝenerala Asembleo kunvenas en regulaj 6iujaraj sesioj kaj, kian la cirkonstancoj tion pos€ular, en 
specialaj sesioj. Ci tiujn kunvokas la Generala Sekretario kiam tion petas la Sekureca Konsilio aŭ  la plimul-
to de la Membroj de Unuigintaj Nacioj. 

Artikolo 21 

La Ĝenerala Asembleo decidas pri sia procedura reguIaro. Ĝi elektas sian 1'rezidanton por ĉiu sesio. 

Artikolo 22 

La Generala Asembleo povas starigi tiujn akcesorajn organojn kiujn gi opinias necesaj por la plenumo de 
siaj funkcioj. 
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Ĉapitro V 

LA SEKURECA KONSILIO 

Konsisto 

Artikolo 23 

1. La Sekureca Konsilio konsistas ei dek kvin Membroj de Unuigintaj Nacioj. La Respubliko de Ĉinio. 

Francio, ia linio de Sovetaj Socialistaj Respublikoj, la Unuigita Regno de Granda Bride kaj Norda Irlando 

kaj la Unuigitaj Statoj de Ameriko estas konstantaj membroj de la Sekureca Konsilio. Dek aliaj Membroj 

de Unuigintaj Nacioj devas esti elektitaj kiel nekonstantaj membroj de la Sekureca Konsilio fare de la 

(;enerala Asemblco, kiu precipe atentas, unue, la kontribuon de la Membroj sic Unuigintaj Nacioj al la 

konservo de la internaciaj pace kaj sekureco kaj al la aliaj celoj de la Organizaĵo, kaj ankaŭ  justan geogra-

lien distribuon. 

2. La nekonstantaj membroj de la Sekureca Konsilio estas elektataj por periodo de du jaroj. Je la unua 

elekto de nekonstantaj membroj, post kiam la nombro de membroj de la Sekureca Konsilio estas pliigita 

de dek unu al dek kvin, du el la kvar aldonaj membroj estos elektitaj por periodo de unu jam. Membro 

eksiganta ne estas tuj poste reelektebla. 

3. Ciu membro de la Sekureca Konsilio havas unu reprezentanton. 

Funkcioj kaj Povoj 

Artikolo 24 

1. Por certigi rapidan kaj efikan agadon de la Organizaĵo giaj Membroj transcinnas al la Sekureca Konsi-

lio la ĉefan respondecon por la konservado de la internaciaj paco kaj sekureco. kaj ili konsentas, ke pie-

nuntante siajn devojn lard tiu respondeco la Sekureca Konsilio agas en ilia nonio. 

2_ Plenumante tiujn devojn la Sekureca Konsilio devas agi konfonne al la Celoj kaj Principoj de L'nei-

gintaj Nacioj. La specifaj povoj donitaj al la Sekureca Konsilio por ebligi gin plenumi tiujn devojn estas 

difinitaj en Ĉapitroj VI. VII, VIII kaj XIi. 

3. La Sekureca Konsilio submetas al la Ĉ;enerala Asembiee por ties konsidero diujarajn raportojn kaj, 

lailbezonc, specialajn raportojn. 

Artikolo 25 

La Membroj de Unuigintaj Nacioj konsentas akcepti kaj efektivigi la decidojn de la Sekureca Konsilio 

konforme atdi kiu Ĉarto. 

Artikolo 26 

Per antaŭenigi la starigon kaj konservadon de la internaciaj pace kaj sekureco. deturnante per arn;ilerom, 

nur la mininautnon de la homaj kaj ekonomiaj provizoj de la mondo, to Sekureca Konsilio havas la taskon. 

kun la helpo de la Komitato de Milita Stato mencíita er Artikolo 47, ellabori planojn prezentotajn al la 

Membroj de la Organizaĵo kun la celo starigi sistemon por reguligo de arnmilaroj_ 

l'o&lonado 

Artikolo 27 

Ciu membro de la Sekureca Konsilio havas unu voĉon. 

2. La decidoj de la Sekureca Konsilio pri proceduraj demandoj estas farataj per jena voĉo de nail membroj. 

3. La decidoj de la Sekureca Konsilio pri eiuj aliaj demandoj estas farataj per jets vedo de nail membroj 

8 



inkluzive la jesajn voĉojn de ĉiuj konstantaj membroj: sed kiam decidoj de la Konsilio estas farataj 
konforme al Ĉapitro VI aú al paragrafo 3 de Artikolo 52, partio en disputo sin rletenas de la voì?dosro_ 

Procecluro 

Artikolo 28 

1. La Sekureca Konsilio devas esti tiel organizita, ke 3i povas Funkcii konstante. Tiucele 	membro de 
la Sek€€reca Konsilio devas ĉiam havi reprezentanton ĉe la sidejo de la Organieajo. 

2. La Sekureca Konsilio devas okazigi periodajn kienvcrtojn je ki€€j ĉiu el la membroj rajtas, se gi tion de-
ziras, esti reprezentita de membro de sia registaro aìi de alia speciale nomita reprezentanto, 

3. La Sekureca Konsilio povas kunreni for de la sidejo de la Organizajo_ an iu ajn loko kiun ĉi taksas plej 
taŭga por faciligi Sian laboron. 

Artikolo 29 

La Sekureca Konsilio povas starigi tiujn akcesorajii orparicd i kicijo 3i u 
de siaj funkcioj. 

mìas necesaj por la plenumu 

Artíknlo 30 

La Sekureca Konsilio decidas pri sia procedura regulaso, inkiuiove de la maniero elekti sian Prezidanton. 

Artikolo 31 

Ĉ`iu Membro de Unui3intaj Nacioj kiu ne estas membro de la Sekureca Konsilio povas partopreni, sen 
voddonrajto. en Ia diskutado de iu ajn demando prezentita al Ia Sekureca Konsilio kiam ajn la Konsilio 
opinias, ke la interesoj de tiu Membro estas speciale tirŝitaj. 

Arta.  kola 32 

Ĉiu Membro de Lnui3intaj Nacioj kiu ne estas membro de la Sekureca Konsilio aŭ  ĉiu ŝtato kin ne 
estas Membro de Uruútriutaj Nacioj, se 3i estas partio en iu disputo konsiderata cIe la Seki.ireca Konsilio, 
devas esti invitata por partopreni, sen voĉdon.rejto, en la diskutado rilata al tiu disputu. t-re Sekureca 
Konsilio difinas la kondiĉojn kiujn ĝi opinias justaj por la partopreno de Mat o kkio ne estas Mernbro cle 
Unuigintaj Nacioj. 

Capitro VI 

PACA SOLVO DE. DISPL110.1 

Artikolo 33 

I. La partioj en iu ajn disputo, kies datdri ;o riskas endazt3erigi la konservon de la ifrternacíaj paco 
kaj sekureco, devas unue serĉi solvon per traktado, enketo, mediacio, 	 arbitrario, jura 
decido, sinfurno al regionaj irrstitucioj 	interkonsentoj, aú per aliaj pacaj metodoj kiujn iii elektas mem. 

2. La Sekureca Konsilio, se ĝi opinias tion necesa, alvnkas la partiojn solvi sian disputon per tiaj 
metodoj. 

Artikolo 34 

[ a Sekureca Konsilo povas crrketi pri .iu ajn disputo aŭ  iu ajn situanio kiu povus konduki al inter- 
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nacia malakordo aŭ  kaŭzi disputon, por determini ĉu la daŭrigo de tiu disputo aŭ  situacio riskas endan-
ĝerigi la internaciajn pacon kaj sekurecon. 

Artikolo 35 

1. Ciu Membro de Unuigintaj Nacioj povas atentigi la Sekurecan Konsilion aŭ  la Ĝeneralan Asembleon 
pri disputo aŭ  situacio kun la karaktero priskribita en Artikolo 34. 

2. Ŝtato kiu ne estas Membro de Unuigintaj Nacioj povas atentigi la Sekurecan Konsilion aŭ  la 
Ĝeneralan Asembleon pri iu ajn disputo en kiu gi estas partio, se gi antaŭe akceptas, rilate aI tiu disputo, 
la devojn de paca solvo antaŭviditajn en di tiu Carte, 

3. La funkciado de la Ĝenerala Asenrbleo rilate al aferoj prezentata] al gia atente laŭ  di tiu Artikolo 
estas kondiĉita de la reguloj de Artikoloj 11 kaj 12. 

Artikolo 36 

1. La Sekureca Konsilio povas, je iu ajn stadio de disputo kun la karaktero priskribita en Artikolo 33 
aŭ  de analoga situacio, rekomendi taŭgajn procedurojn aŭ  metodojn de tustigo. 

2. La Sekureca Konsilio devas konsideri ĉiujn procedurojn kiujn la partioj jam aiprenis por la solvo 
de tiu disputo. 

3. Farante rekomendojn laŭ  ĉi tiu Artikolo, la Sekureca Konsilio devas ankaŭ  alenti pri tio, ke 
ordinare juraj disputoj devas esti prezentataj de la partioj al la tnternacia Kort uno, konforme al la 
preskriboj de ia Statuto de ia Kortumo. 

Artikolo 37 

1. Se la partioj en disputo, kun la karaktera priskribita en Artikolo 33, ne sukcesas solvi ĝin pere 
de la metodoj indikitaj en tiu Artikolo, ili prezentas ĝin al la Sekureca Konsilio. 

2. Se la Sekureca Konsilio opinias, ke fakte Ia daŭrigo de Ia disputo riskas endangerigi la konservon 
de la internaciaj paco kaj sekureco, gi decidas ĉu agi laŭ  Artikolo 36 aŭ  rekomendi tiajn kondiĉojn de 
solvo, kiajn gi opinias taŭgaj. 

Artikolo 38 

Na limigante la aplikon de Artikoloj 33 gis 37, la Sekureca Konsilio povas, se ĉiuj partioj en disputo 
tion petas, tiri al la partioj rekomendojn celantajn pacan solvon de la disputo. 

Ĉapitro VII 

AGADO EN KAZO DE MINACOJ KONTRAŬ  LA PALO, 
ROMPOJ DE LA PACO KAJ AGOJ DE AGR SO 

Artikolo 39 

La Sekureca Konsilio determinai la ekziston de minaco kontraŭ  la pace, rompo de la paco aŭ  
ago de agreso, kaj faras rekomendojn aŭ  decidas kiuj rimedoj estas aplikendaj laŭ  Artikoloj 41 kaj 42 
por konservi aú restarigi la internaciajn pacon kaj sekurecon. 

Artikolo 40 

Par presenti pligravigon de !a situacio, la Sekureca Konsilio povas, antaŭ  ol fari la rekomendojn 
aú decidi pri la rimedoj aplikendaj konforme al Artikolo 39, alvoki la koncernajn part iojn konformigi al 
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la provizoraj rimedoj kiujn gi opinias necesaj aŭ  dezirindaj. Ĉi tiuj provizoraj rimedoj neniel antaŭlitnigas 
la rajtojn, pretendojn aŭ  pozicion de la koncernaj partioj. La Sekureca Konsilio prenas .laŭdeve en 
konsideron la eventualan neaplikon de tiuj provizoraj rimedoj. 

Artikolo 41 

La Sekureca Konsilio povas decidi kiuj rimedoj, ekskluzive de la uzo de armforto, estas aplikendaj 
por efektivigi ĝiajn decidajn, kaj gi povas alvoki la Membrojn de ilnuigintaj Nacioj apliki tiujn rimedojn.  

tiuj povas inklazivi kompletan aŭ  partan interrompon de ekonomiaj rilatoj kaj de fervojal. perenaraj, 
peraeraj, poŝtaj, telegrafaj, radiaj kaj aliaj komunikitoj, kiel ankaŭ  la rompon de diplomatiaj rilatoj. 

Artikolo 42 

Se le Sekureca Konsilio opinias, ke la rimedoj antaúviditaj en Artikolo 4t povus esti neaufkiaj , ali 
ke ili montrigis nesufiiĉaj, povas entrepreni, pere de aeraj, maraj kaj surteraj milítfortoj, tian agadon 
kiu estos necesa por konservi aú restarigi la internaciajn pacon kaj sekurecon. Tíu agado povas inklazivi 
demonstraciojn, blokadon kaj aliajn operaciojn per aeraj, maraj aŭ  surteraj anilitfortoj de iviembroj de 
idnuigintaj Nacioj. 

Artikolo 43 

1. Ĉiuj ivlembroj de Gnuiĝintaj Nacioj, por kontribui al la konservado de la internaciaj paco kaj 
sekureco, akceptas la devon disponigi al la Sekureca Konsilio post ties alvoko kaj konforme al specialan, 
interkonsento aŭ  interkonsentoj, la militfortojn, helpon kaj faciligajn rimedojn inkluzive la rajton de 
transiro, necesajn por konservi ia ínternaciajn pacon kaj sekurecon. 

2. Tiu interkonsento aŭ  tiaj interkonsentoj reguligos la kvantojn kaj specojn de .la militfortoj, ilian 
gradon de preteen kaj generalan situon, kiel ankaŭ  la karakteron do le faciligaj rimedoj kaj helpo 
provieendaj. 

3. La interkonsento aŭ  interkonsentoj estos pritraktitaj kiel eble plej baldaŭ  je la iniciato de la 
Sekureca Konsilio. Iii estos kontraktitaj inter la Sekureca Konsilio kaj Membroj de Unuigintaj Nacioj 
aŭ  inter la Sekureca Konsilio kaj grupoj de Membroj, kaj ili estas ratifendaj de la subskribintaj Ŝtatoj 
konforme al iliaj respektivaj konstituciaj procedural. 

Artikolo 44 

Se la Sekureca Konsilio decidis uzi perforton, gi devas antaŭ  ol alvoki Membron nereprezen tatan 
en la Konsilio provizi militfortojn konforme al Ia devoj alprenitaj laŭ  Artikolo 43, umili tiun Membron, 
se la Membro tion deziras, partopreni en la decidoj de la Sekureca Konsilio rilate al la uzo cie kont.ingecitoj 
de la militfortoj de tiu Membro. 

Artikolo 45 

Per ebligi al la Organizajo apliki urĝajn militajn rimedojn, la Membroj devas teni naciajn aerarrrieajn 
kontingentojn tuj disponeblaj por komuna plenuano de internacia komprilsa agado. En la limoj ciitinitaj 
de la speciala interkonsento an specialaj interkonsentoj menciitaj en Artikolo 43, la Sekureca Konsilio, 
kun la helpo de la Komitato de Milita Stab°, decidas la forion kaj la gradon de preteco de tiuj kontiugeit-
toj kaj faras planojn por ilia komuna agado. 

Artikolo 46 

La planojn por Ia apliko de armforto faras la Sekureca Konsilio helpate de la Komitato de Milita 
Stabo. 
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Artikolo 47 

1. Estos starigita Komitato de Milita Stabo par konsili kaj helpi la Sekurecan Konsilion pri ĉiuj 
demandoj rilataj al la militaj rimedoj, kiujn la Konsilio bezonas por konservi la internaciajn pacon kaj 
sekurecon, al la uzo kaj komandado de la militfortoj metitaj je lia dispono, al la reguligo de armilaroj 
kaj al eventuala malarmado. 

2. La Komitato de Milita Stabo konsistas el la Stabestroj de la konstantaj membroj de la Sekureca 
Konsilio aŭ  de iliaj reprezentantoj. la Komitato invitas ĉiun Membron de Unuiĝintaj Nacioj, kiu ne 
estas konstante reprezentata en la Komitato, aliti al ĝi kiam la partopreno de tiu Membro en gia laboro 
estas necesa por efike plenumi la respondecojn de la Komitato. 

3, La .Komitato de Milita Stabo respondecas, sub aŭtoritato de la Sekureca Konsilio, pri la strategia 
direktado de ĉiuj militfortoj metitaj je disposto de la Konsilio. Demandoj kiuj rilatas al la komandado 
de tiuj militfortoj estos reguligitaj poste. 

4. La Komitato de Milita Stabo povas, kuri la rajtigo de la Sekureca Konsilio kaj post konsiligo kun 
kompetentaj regionaj organizaaoj, atarigi regionajn suhkomitatojn. 

Artikolo 48 

1. La agadon necesan por plenumi la decidojn de la Sekureca Konsilio par la konservo de la internaciaj 
paco kaj sekurcco entreprenas dioj Membroj de llnuiĝintaj Nacioj aŭ  kelkaj al ih, lasi la decido de la Konsilio. 

2. Tiujn decidojn plenumas la Membroj de la Organizajo rekte kaj per sia agado en la kompetcntaj 
internaciaj institucioj, kies membroj ili estas. 

Artikolo 49 

La Membroj de Unuid.intaj Nacioj devas sin reciproke helpi en la aplikado de la rimedoj deciditaj 
de la Sekureca Konsilio. 

Artikolo 70 

Se la Sekureca Konsilu apli.kas kontradii iu ŝtato preventajn afr kompulsajn rimedojn, ĉiu ajn alia Stato, ĉu 
Membro de Unuigintaj Nacioj ad ne, kiu alfrontas specialajn ekonomiajn problemojn pro la aplikado de tiuj 
rimedoj, rajtas konsulti la Konsilion pri la solvo de tiuj problemoj. 

Artikolo 51 

Nenio en ĉ i tiu darto limigas la naturan rajton de individua aŭ  kolei`tiva merrtdcfendo en kato de 
armita atako kontraŭ  Membro de Unuigintaj Nacioj, ĝ ìs la Sekureca Konsilio estos aplikinta la rimedojn 
necesajn por konservi la internaciajn pacon kaj sekurecon, La rimedoj eplikataj de la Membroj en la 
uzo de ĉi tiu rajto de memdefendo estas tuj komunikendaj al la Sekureca Konsilio, kaj ili neniel tangos 
la rajton kaj devon de la Sekureca Konsilio lad ĉi tiu Canto entrepreni agadon en iu ajn momento [aŭ  
maniero kiun ĝi opinias necesa por konservi ad restarigi la internaciajn pacon kaj sekurecon. 
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Ĉapitro VIII 

REGIONAJ INTERKONSENTOJ 

Artikolo S2 

1. Netan en el tin terto kotttratitstaras la ekziston de regionaj interkonsentoj a€r organizaĵoj por 
pritrakti tiajn aferojn rilatajn ai la konservo de la internaciaj paco kaj sekureco kiuj estas celtrafe tred-
teblaj per regiona agado, kondiee ke tiuj interkonsentoj aŭ  organizajoj kaj ilia agado harrnoniu kun la 
Celoj kaj Prittcipoj de Unuigiatej Nacioj. 

2. Li Membroj de Unuigintaj Nacioj kiuj kontraktas tiajn interkonsentojn ali kiuj farmas tiajn organi-
zaĵojn devas ĉiel eble klopodi pace solvi lokajn disputojn, surbaze de tiuj regionaj interkonsentoj aŭ  pere 
de tiuj regionaj organizaĵoj, antaŭ  ol prezenti ilin al la Sekureca Konsilio. 

3, Un Sekureca Konsilu stimulas ia evoluigon de la paca solvado de lokaj disputoj surbaze de tiaj 
regionaj interkonsentoj aŭ  pere de tiaj regionaj organizajoj, ĉu ie la iniciato de la koncernaj ŝtatoj ta 
sekve de transsendo fare de la Sekureca Konsilio. 

4. Ĉ'i tiu Artikolo neniel Iimigaî la aplikon de Artikoloj 34 kaj 35. 

Artikolo 3.3 

I . La Sekureca Konsilio, se konvene, utiligas liajn regionajn interkonsentojn eli organizajojn por 
apliki kompulsajn rimedojn sub sia siltoritato. Tamen, neniu kontpulsa agado ladd regionaj trterkonseritoj 
aú per regionaj organizajoj devas esti en treprenata sen rajtipo de la Sekureca KonsiIío, kun escepto de 
rimedoj kontraid itt malamika ŝtato lasi la difino en paragrafo 2 de ĉi tiu Artikolo, antailviditaj eri 
Artikolo 107 aŭ  en regionaj interkonsentoj celantaj malebligi la renovigon de agresa politiko fare de 
tia Stato, gis ia Organizajo povos je peto de la koncernaj re-eistaroj, alpreni la respondecon por prevent' 
novan agresott de tia ŝtato. 

2. Ia termino "malanika ŝtato", uzita en paragrafo I de di tiu .Artikolo, indikas iun ajn, ŝtaton kin. 
dtnn la Dua Mondntilito, estis malamiko de in ajn subskribinto de di tin Carto. 

Artikolo 54 

La Sekureca Konsilio devas bans esti plene informate pri in ajn agado entreprenit:a aid planita surbaze 
de regionaj iitterkodtsentuj aidd fare de regionaj organizajoj por konservi Ia iatternaciajn pacon kaj sektirerois 

Ĉapitro !X 

INTERNACIA EKONOMIA KAJ SOCIA KUNLABORADO 

A rtikolo 55 

Kun la celo krei kondiĉojn de stabileco kaj bonstato necesaj por estigi inter la nacioj parajn kaj 
amikajn rilatojn hazitau sur la respekto al la principo de egalaj rajtaj de la popoloj kaj de ilia rajto decidi 
pri si rnetrd, Lhtuigintaj Nacioj antadenigas : 

a. la altigun ele la vivnivelo, plenlahorecon kaj kondiĉojn de ekonontia kaj socia progreso kaj 
disv°olvigo: 

b, la solvon de irttcrnaciaj problemoj de ekonomia, socia, publiksana ari simile karaktero, kaj interna-
clan kunlaboradun pri kulturo kaj edukadot kaj 

e. universalan respekton al kaj observadon de Ia homaj rajtoj kaj fundamentaj libcreeoj por 
ĉiuj sen distingo de rasa, sekso, lingvo aŭ  religio. 
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Artikolo 56 

(Membroj sin devontigas agadi, kune kaj aparte, erz knnlahoro kun la Orgalaizajo por realigi 
la celojn formulitajn en Artikolo 55. 

Artikolo S7 

La diversaj specialigítaj institudoj, starigitaj per interrefistarai interkori entoj kaj 6avarltaj.lais 

la difinoj de siaj statutoj, vastajn interriaciajn respondecoin sur la ekorion*ia. socia. ku€hora, eduka, publik-
sana kaj sinsilaj kampoj, devas esti rilatigitaj al t rnuigintttj Nacioj koufornle.:II la reguloj de Artikolo 63. 

?- L,r institucioj tiel rilatigitaj al Unuiĝintat Nacioj, estas ti-poste niznrataj "specialigitaj iristitucio] 

A rtikolo 58 

La Organizajo faras rekomendoj), por la kunordico de Ia politiko kaj U=,  .)j 

Artikolo Sul 

saaialigitaj institucioj. 

La Orsanizajo, se konvene, iis aiatas traktadon inter la koncernaj 5tetuj por krei nrvaj i vocalstigit.jri 
instiuciojn necesajn por realigi la celnjr Porro slitajn ari Artikolo 55. 

Artikolo 60 

Le 6eirerala Aarnibleo, kaj sob ties ali turbtato hr Fkonomia kaj Socia Konsilio, kiu por tin celo 
harts la povojn forrnulítajn an Capitro X, respondecas pri la plenumo a e le funkcioj de la Organiiaju 
formulitaj en sii tiu Ĉapitro. 

Capitro X 

1,.5 EKONOMIA KAJ SOCIA KONSILTO 

Konsisto 

Artikolo 6Í 

I. La Ekonomia kaj Socia Konsilio konsistas el Lerudek kvar Membroj de L!nuiĝintaj Nacioj elektitaj 
de la Generala Asarableo. 

2. Sub rezervo de la reguloj de paragrafo 3, dek ok membroj de la Lkonomia kaj Sucia Korisiliar 
estas elektataj ĉiujare por periodo de tri jaroj. Membro eksiĝanta estas tiu reefektebla. 

3. Jr la unua elekto post kiam la nombro de massiliroi de la Ekonomia kaj Socia horsilio estos pliigiia da 
dudek sep al kvindek kvar, dudek sep membroj estos elektitaj aldone al tiuj, kir.il estas elekt'itaj por ansta-
taiiiigi la nail membrojn kies ofica periodo finiĝos je to fino de tiri jaro. La ofica periodo da isaìi el tiuj dudek 
sep aldonaj membroj finiĝos je la fino de Tiru jaro, kaj le ofica periodo de rrrfi aliaj i iembroj íe la liiro de 
du jaroj, lafr aranĝoj farotaj de la Generala Asembleo. 

4. Citi 

 

membro de la Ekonomia kaj Socis Konsilio haves unu rcprezcntanton. 

Funkciaj kaj Povoj 

Artikolo 62 

1. 1 a Ekonomia kaj Socia Konsilio povas fari kaj iniciati studojn atii raportojn pri internaciaj aferoj sur 
la kampoj ekonomia, socia. kultura, eduka, publiksana kaj simiaj, kaj povas fari rekomendojn pri its ajn 
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tia demando al Ia Generaala Asembleo, al la Membroj de Unuiĝintaj Nacioj, kaj al la koncernaj specialigi-
taj institucioj. 

2, La Ekonomia kaj Socia Konsilio povas fari rekomendojn por antaŭenigi la respekton al kaj la oh-
servadon de la homaj rajtoj kaj fundamentaj liberecoi por diuj. 

3. La Ekonomia kaj Socia Konsilio povas prepari, per prezento al la Generale Asembleo, projektojn de 
koneencioj pri aferoj sub sia kcrnpetentcso. 

4. La Ekonomia kaj Socia Konsilio povas kunvoki, laŭ  la reguloj fiksitaj de Unuiĝintaj Nacioj, interna-
ciajrn konferencojn* pri aferoj sub sia kempetenteso. 

Artikolo 63 

1. La Ekonomia kaj Socia Konsilis povas fari, ken iu ajn el la institucioj nrenciitaj en Artikolo 57, 
interkonsentojn kiuj difinas la honditoja laŭ  kiuj tiu iastitracia esici rilatigita al Unuigirrtaj Nacioj. Tiuj 
nterkonseatoj estas apcubendal de la Ĝenerala Asembleo. 

2- La Ekonomia kaj Socia Konsilio povas kunordigi la agadon de la specialigitaj institucioj per konsi-
liĝo kun iIi, per rekomendoj al ili kaj per rekomendoj al la Ĉenerala Asembleo kaj al la Membroj de 
Unuiĝintaj Nacioj. 

Artikalcr 64 

1. La Ekonomia kaj Scela Ke tu lle povis fari ladeelajn aranĝojn per akiri regulajn raportojn de la speei-
aiigitaj institucioj. Gi povas interkonŝenti knn la lernbroj du U nriĝlzrtaj Nacioj kaj kun la specie ligitaj 
institucioj per akiri raportojn pri la paŝoj farita] de ili por la plenumo de niaj rekomendoj kaj de la reko-
mendoj de la Generala Asembleo pri aferoj apartenantaj al la kompetenteco de la Konsilio. 

2. lea Ekonomia kaj Socia Konsilio povas komuniki al la Generalaa Asembleo siajn riinarkoju pri tiaj 
raport ,  j. 

Artikolo fy 

La Ekonons a kaj Socia Konsilio pones lived informojn al la Sa'lr:reca Konsilio kaj helpas gin se ĝi 
tion petas. 

,4rtikolo 66 

1. 1a Ekonomia kaj Socia Konsiho, en la efektivigado de la rekomendoj de la Generala Asernhleo, 
plenumas tiajn funkciojn kiuj estas sub aia kornpetsnteco. 

2. La Ekonomia kaj ,Seria Konsilio povas, post la aprobo de la Generaela Asembleo, fari servojn 
k ajn petas Membroj de Unuiĝintaj Nacioj aŭ  apece lígitaj institucioj. 

3. La Ekonomia kaj Soda Konsilio plenumas aliajn funkciojn kiuj estas dí6nitaj per ĝi en aliaj partoj 
de 

 
tia tiu C'arto nìl kiujn la Generala Asembleo konfidas 

Vocklonedo 

Artikolo 67 

1. Ĉiu membro de la Ekonomia kaj Socia Konsilu havas unu vo/on. 
2. La decidoj de la Ekonomia kaj Socia Konsilio estas farataj per plimulto de la membroj kiuj feestas kaj 

vo/donas, 

Proceduro 
Artikolo 68 

La 

 

Ekonomia kaj Socia Konsilio starigas komisionojn per ekonenniaj kaj sociaj aferoj kaj pot la 
antaifenigo de homaj rajtaj, kaj ankaŭ  aliajn komisionojn kiuj necesas por la plenumo de ĝiaj funkcioj. 
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Artikolo 69 

La Ekonomia kaj Socia Konsilio, kiam ĝi konsideras aferon kiu aparte koncernas Membron de Unuiĝin-
taj Nacioj, invitas tiun Membron partopreni, sen la rajto voidoni, en la diskuto. 

Artikolo 70 

La Ekonomia kaj Socia Konsilio povas fari aranĝojn por ebligi, ke reprezentantoj de la specialigitaj in 
tucioj partoprenu, sen la rajto vocdoni, en ĝiaj diskutoj kaj en tiuj de la kornisionoi starigitaj de ĝi, kaj 
ke ĝiaj reprezentanto] partoprenu en la diskutoj de la specialigitaj institucioj. 

Artikolo 71 

La Ekonomia kaj Soria Konsilio povas fari laŭcetajn aranĝojn por konsiliĝo kun organizajoj neregistar 
kiaj okupiĝas pri aferoj sub ĝia kompetenteco. Gí povas fari tiajn aranĝojn kun internaeiaj organizajoj 
kaj, kiatn konvenas, kun naciaj organizajoj post konsiligo ktur la koncerta Membro de Unuiĝintaj Nacioj, 

Artikolo 72 

I . Ia Ekonomia kaj Socia Konsilio decidas pri sia procedura regularo inkluzive de la maniero elekti sian 
Prezidanton. 

2. ta Ekonomia kaj Socia Konsilio konvenas laŭbezone, konforme al sia regularo, kiu enhavos preskri-
bon por la kunvoko de la Konsilio se tion postulas la plimulto de ĝiaj membroj. 

Ĉapitro Xi 

DEKLARAC1O PRI NEAŬT'ONOMAJ 

TERITOKIOJ 

Artikolo 73 

Membroj de Unuigintaí Nacioj kiuj havas ad kiuj alprenos respondecon administri teritoriojn kies 
lo ,antero ankoraŭ  ne atingis plenprade antonomecon rekonas la prineipon, ke la interesoj de la Ioĝantoj 
de tiuj terítorioj estas superregaj, lii akceptas kiel sanktan anision la devon anta_tenigi ĝis la limo de ebleco, 

en la kadro de la sistemo de internaeiaj paro kaj sekureco starigiIa de di tiu Carta, la bonstaton de la 
loĝanto], kaj tiuceIe: 

a. respektante la kulturon de la koncernaj popoloj, certigi ilian politikan, ekononaiaa!, socian kaj 
edukan progreson, justan traktadon kaj protektadon kontraaf malbonuzo; 

b. evoluigi Lian kapablan administri siajn proprajn aferojn, atenti pri la politikaj aspiro; de la popoloj 
kaj helpi ilin ioni post iom evoluigi siajn liberajn politikajn instituciojn, laŭ  la aparta} cirkonstancoj 
de ĉiu teritoro kaj niaj popoloj kaj laŭ  iliaj diversaj stadioj de evoluo; 

c. plifirmigi la internaciajn pacon kaj sekurecon; 
d. antaŭenigi pozitivajn aranĝojn de evoluo, stimuli esplorojn, kaj kuznlabori unu kun alia kaj, kiam 

konvenas, kun specialigitaj internaeiaj instituciuj, por efike realigi Ia sociojn, ekommmiajn kaj 
sciencajn celojn formulitajn en ĉi tiu Artikolo; kaj 

e. sendi regule al la Ĉlenerala Sekretario, por informo, en la kadro de Ia lignoj necesigitaj de sekureco 
kaj konstituciaj konsideroj, statistikajar kaj aliajn teknikajn informojn rilatajn al ekonorniaj, sociaj 
kaj edukaj kondiĉoj en la teritorioj pri kiuj ili respektive respondecas, escepte de tiuj al kiuj 
aplikióas Ĉapitroj XII kaj XIII. 
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Artikolo 74 

La Membroj de Unuigintaj Nacioj ankaú konsentas, ke ilia politiko koncerne la teritorioju a] kiuj ĉi tiu 
Ĉapitro aplikigas, ne malpli ol koncerne iliajn proprajn metropolajn teritorinjn, devas bazigi sur la generala 
prineipo de bona najbareco en la sferoj socia, ekonomia kaj komerca, kun necesa atento a] la interesoj kaj 
bonstato de la cetera mondo. 

Capitro XII 

IbITERNACIA KURATORECA RECIMO 

Artikolo 75 

Unuigintaj Nacioj starigos, sub sia aŭtoritato, internacian regimen de kuratoreco por la admir istrado kaj 
kontrolado de teritorioj kiuj estos metitaj sub tiun re<imon surbaze de postaj indiv#duaj interkorrsentoj. Tiuj 
teritorioj estas ĉi-poste nomataj "teritorioj sub kuratoreco". 

Artiko(u 76 

La fundamentaj celoj de la kuratoreca regime, konforme al la Celoj de Unuiĝintaj Nacioj difinitaj un 
Artikolo I de ĉi tiu Ĉarte, estas la jenaj: 

a. plitirmigi la internaciajn paron kaj sekurecon; 
b. antatEenigi la politikan, ekonomian, socian kaj edukan progreson Jr la errlogantoj de la teritorioj 

sub kuratoreco; antatienigi ankaŭ  ilian laŭgradan evoluon al memadutin.istrado aŭ  sendepeudeco, 
kiel konvenas laii la apartaj cirkonstancoj de diu teritorio kaj de giaj popoloj kaj laŭ  la libere 
esprimitaj aspiroj de la koncernaj popoloj kaj konforme al la preskriboj 	ĉiu kuratoreca inter- 
konsento; 

e. stimuli la respekton al la homaj rajtoj kaj fundarnentaj liberecoj per ĉiuj sen distingo de raso, sekso, 

lingvo a€i religio, kaj stimuli rekotron de la interdependeco de la popoloj de la monde; kaj 
d. certigi egalan traktadon rilate sociajn, ekonomiajn kaj komercajn aferojn per dioj Membroj de Unu-

igintaj Nacioj kaj iliaj itatanoj; kiel ankaú certigi por 6-lastaj egalan traktadon en la adrninistrado 
de justico, sen malutili al Ia atingo de la celoj supra formulitaj kaj ken receive pri la preskriboj de 
Artikolo 80. 

kolo 77 

I. La kuratoreca rergimo aplikigos al tiuj teritorioj, is la sekvantaj kategorioj_ kiuj estos arelitaj sub la 
regimen per kuratorecaj interkonsentuj: 

a. teritorioj nun sub mandato; 

h. teritorioj kiuj estus deprenitaj de malamikaj statoj rezulte de la Dua Mondmilito; kaj 
c. teritorioj libervole metitaj sub la regimen fare de ŝtatoj kiuj respondecas pri ilia administrado, 

2- Posta interkonsento difinos kiuj teritorioj, en la kategorioj supre menciitaj, estos metitaj sub la kura-
toreean reyitnon., kaj lad kiuj kondiĉoj. 

Artikolo 78 

La regime de kuratoreco tia aplikigos al la teritorioj kiuj fanigis Membroj de Unuigintaj Nacioj, la rilatoj 
inter kiuj estas bazitaj sur la respekto al la principe de suverena egaleco. 
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Artikolo 79 

La konatiduj de kuratoreco por tiu teritorio metota sub ĉ i tiun rc imon, kiel arka €a in ajn tango ad 
aprendo de tiuj konditoj, estas difinendaj per interkonsento inter la ŝtatoj rekte korrcernataj, inkluzive de le 
mandata potenco, se la teritorioj trovigas sub mandato konfidita al Membro de la Orgarizajo, kiaj aproben-
daj konforme al Artikoloj 83 kaj 85. 

Artikolo 80 

I. Ken la escepto de tio, kio povos esti akceptita en individuaj kuratorecaj interkonsentoj. faritaj laŭ  
Artikoloj 77. 79 kaj 81, ,nretartaj tian teritorion sub la kuratorecan regim en, kaj gis tiuj interkonsentoj estos 
kontraktitaj. nenio en di tiu dapitro povos esti interpretata kiel ŝanganta en iu ajn senco. du rekte du rte-
rekte, iun ajn rajton rle iu ajn ŝtato ali de iu ajn popolo ali la preskribojn de validaj i€tterŝ tataj aktoj er, kiuj 
Membroj de Unuitintaj Nacioj estas partioj. 

2. Parar*rrdo 1 de ti tiu Artikolo devas ne esti interpretata kiel motivo por malfruiro ad prokrasto 
traktado ad subskritro de interkonsentoj por meti matdatajn kaj aliajn teritorioin sub Ia knratorectin 
mon kiel antaàvidas Artikolo 77. 

Artikolo 81 

La ktiratrireca ntlerkoirsento enhavos en tiu .kato la konditojn, laŭ  kiuj la teritorio sub kuratoreco estos 
r€dmioistrata. kaj nomos la aîitoritatorr kiu administros gin. "Tiu aŭ toritato di-poste nomata "la ailmiriistra nta 
aŭtoritato-  povos esti will aŭ  pluraj Statoj ad la Organizaĵo mem. 

Artikolo 82 

Kuratoreca interkonsento povas difini kisi strategian regionon ad strategiajn regionojn parton aŭ  la rulon 
de la teritorio sob kuratoreco, al kiu la interkonsento aplikiĉas, sub rezervo de iuj ajn specialaj interkonsento 
ad interkonsentoj faritaj lad Artikolo 43, 

Artikolo 83 

I. Ciuj funkcioj de unu;isgintaj Nacioj rilate al strategiaj regionoj. inkluzive la aprobon de la preskriboj de 
la kuratorecaj interkonsentoj kaj de ilia Lango atŭ  amenrlo, estos plerttimataj de la Seducers Konsilio. 

2. La fundamentaj celoj. formulitaj en Artikolo 76. validas por la popolo de tiu strategaai regiono, 

3. La Sekureca Konsilio, kun konsidero al la preskriboj de la kuratorecaj interkonsentoj, kaj sub  rezervo 

de la postuloj de sekureco, utiligos la helpon de la Kuratoreca Konsilio por plenumi la fiunkciojn de Una-
igiritaj Nacioj laŭ  la kirratoreca reĥimo rilate al politikaj, ekonomiaj, sociaj kaj edukaj aferoj en la strategiaj 
regionoj. 

Artikolo 84 

La adrni.nistrama aŭ toritato devas zorgi pri tio, ke la teritorio sub kuratoreco kontribuu sian parton al la 
konservo de la interr,aciaj paco kaj sekureco. Tiucele la adnninistranta aŭtoritato povas uzi kontirrgentojn de 
r'olontuloj. faciligajn rimedojn kaj helpon de la teritorio sub kuratoreco en la plenunsado de la devoj kiujn 
gi ĉi-koncerne akceptis rilate al Ia Sekureca Konsilio, kiel ankaŭ  por la loka derendir kaj la konservo de lad-
leda ordo err la teritorio sub kuratoreco. 

Artikolo 85 

i. La funkcioj de Unuitintaj Nacioj rilate al kuratorecaj interkonsentoj por tiuj regionoj kiuj ne estas 
difinitaj dici strategiaj, inkluzive la aprobon de la preskriboj de la kuratorecaj interkonsentoj kaj de ilia 
tango ad amando. citas plenumataj de la Ĝenerala Asenrbleo. 
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2. La Kuratoreca Konsilio, agante sub la aŭ toritato de la Generala Asembleo, helpas la í eneralan Asem-
bleon plenumi ĉi tiujn funkciojn. 

Capitro XIII 

LA KURATORECA KONSILIO 

Konsisto 

Arrikulo 8h 

1. La Kuratoreca Konsilio konsistas el la sekvanlat Membroj de IJnuiĝintaj Nacìei: 
a. tiuj Membra] kiuj administras teritoriojn sub kuratoreco; 
b. tiuj el la Membroj, menciitaj per nomo Cu Artikolo 23, kiuj ne administras teritoriojn sud 

kuratoreco; 
c. tiom da aliaj Membroj, elektitaj de la Generala Asembleo per trijaraj periodoj, kiom necesas purr ke 

la tuta nombro de membroj de la Kuratoreca Konsilio estu eettle dividi€a inter tiaj Membroj de 
Unuiĝintaj Nacioj kiuj administras teritoriojn sub kuratoreco kaj tiuj kiuj tion ne faras. 

2. eiu membro de la Kuratoreca Konsilio nonras una speciale kvalifikitan permane par reprezenti fin en 
la Konsilio. 

Juls r/icioi ka/ .Pot o 

Artikolo 87 

La Generala Asembleo, kaj sub ĝia aŭ toritata la Kuratoreca Konsilio, píersuemote siajtr lunkciejtt, povas: 
a. konsideri la raportojn subrnetitajn de la administranto aŭ toritato; 
b. ricevi petskribojn kaj studi ilin konsilidante kun la administranta aŭ toritato; 
e. aranĝi periudajn vizitojn al Ia respektivaj teritorioj sub kuratoreco je tempoj konserditaj kun la 

koncerna administranto aŭtoritato; kaj 
d. entrepreni tiujn kaj aliajn agojn konfeeme al la preskriboj de Ia kuraturecaj interkunserstoi. 

Artikolo 88 

La Kuratoreca Konsilio formulas demandaron pri la politika, ekonomia, sorts kaj eduka proereso de Ia 
enlogantoj de din teritorio sub kuratoreco; kaj la administranto atitoritatu por ĉiu teritorio sub kuratoreco 
en la kumpetenteco de la Generala Asembleo devas fari al la Generals Asembleo diujaran raporton bazitan 
sur tin dentatrdaro. 

Vusdorsaslo 

Artikolo 89 

l . Giu membro de la Kuratoreca Konsilio havas unu volon. 
2. La decidoj de la Kuratorcca Konsilio estas farataj per plimEmlto de la membroj kiuj deestas kaj rod-

donas. 

&rocecturo 

Artikolo 90 

1. La Kuratoreca Konsilio decidas pri sia procedura reoularo, inkluzive de la maniero elekti sian Prezi-
danton. 
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2. La Kuratoreca Konsilio kunvenas laŭbezone, konforme al sia regularo, kiu enhavos preskribon por la 
kunvoko de la Konsilio se tion postulas la pllmulio de rlaj membroj. 

Artikolo 91 

La Kuratoreca Konsilio utiligas, kiam knnvenas, la helpon de la Ekonomia kaj Socia Konsilio kaj de la 
specialigitaj institucioj rilate al demandoj kiuj apartenas al iliaj respektivaj kompetentecoj. 

Capitro XIV 

LA INTERNACIA KORTIJMO 

Artikolo 92 

La Internacia Kortumo estas la tela juga organo de Unuigintaj Nacioj. Ĝi funkcias konforme al la aldoni-

ta Statuto, kiu bazieas sur la Statuto de le Konstanta Kortumo de Internacia Justico kaj estas integra parto 

de ĉi tizi Carta. 

Artikolo 93 

I. Ciuj Membroj de Unuigintaj Nacioj estas, kiel tiaj, ankaŭ  partioj de la Statuto de la Internacia 
Kortumo. 

2, stato kiu ne estas Membro de Unuigintaj Nacioj povas farl9i partio de la Statuto de la I nternacia 

Kortumo lad kondiĉoj decidotaj en ĉiu deco de la 6enerala Asembleo surbaze de rekomendo de la Sekureca 
Konsilio. 

Artikolo 94 

I. Citi Membro de Unuigintaj Nacioj promesas konformigi al la decido da la Internacia Kortumo en iu 

ajn afero en kiu gi estas partio. 

2. Se Li no partio en afero ne plenumas la devojn .̀kiuj koncernas in lad juro proklamita de la Kortumo, 
la alia partio povas sin turni al la Sekureca Konsilio, kiu povas, se ài opinias tion necesa, fari rekomendojn 
aŭ  decidi pri la rimedoj aplikotaj por efektivigi la juron. 

Artikolo I ŝ  

Nenio en ĉ i tiu Certo malebligas al Membroj de Unuigintaj Nacioj konfidi la solvon de siaj disputoj al aliaj 
tribunaloj lad interkonsentoj kiuj jam ekzistas ad dioj povos esti kontraktitaj en Ia estonteco. 

Artikolo 96 

I. La Cenerala Asembleo ad la Sekureca Konsilio povas postuli de la internacia Kortumo konsultan 

opinion pri iu ejn jura demando. 
2. La aliaj organoj de Unulkintej Nacioj kaj la specialigitaj institucioj, kiuj povas en iu ajn momento ricevi 

de la Cienerala Asembleo tiucelan rajtigon, same tiel povas postuli konsultajn opiniojn de la Kortumo pri 
juraj demandoj kiuj stariras en la kadro de ilia agadsfero. 
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Ĉapitro XV 

LA SEKRETARIATO 

Artikolo 97 

La Sekretariato konsistas el �enerala Sekretario kaj la oficistaro bezonata da la Organizajo. La Ĉieneralan 
Sekretarion llamas la Ĝenerala Asembleo surbaze de rekomendo de la Sekureca Konsilio, Li estas la ĉefa 
administra funkciulo de la Organizajo. 

Artikolo 98 

La Lîenerala Sekretario agas en tiu kvalito en ĉlrsj kunvenoj de la Ĝenerala Asembleo. de la Sekureca 

Konsilio, de la Ekonomia kaj Socia Konsilis, kaj de la Keratoreca Konsilio. Li plenumas boju aliajn 
funkciajn kiujn konfidas al li tiuj organoj. L,a Ĝenerala Sekretario faras ĉiujtran raporton al la Ĝenerala 
Asembleo pri la agado de la Organizajo. 

Artikolo 99 

La (ŝenerala Sekretario povas atentigi la Sekurecan Konsiliou pli ĉiu ajn afero, kiu lad lia opiniu novas 
minaci la konservon de la internaciaj paco kaj sekureco, 

Artikolo 10(1 

l . Pienumante siajn devojn la Generala Sekretaria kaj la oficistarn devas nek peti nek ricevi instrukcìojn 
de iu ajn registaro ad de iu ajn alia aŭtoritato ekster la Organizajo. Ili devas sin detrui de iu ajn ago ntal-

a;orda ken dia solo ale internaciaj funkciuloj kiuj respendecas nur al la Organizajo. 

2. Ciu Membro de Unuifintaj Nacioj promesas respekti la ekskluzive internacian karakteran de Ia 

funkcioj de la Generala Sekretario kaj de la oí icistaro kaj ne kiopodi ilin influi en la pienamade de iliaj 
taskoj. 

Artikott, 101 

i. La oficistojo notnas la Ĝenerala Sekretario lad regular° decidita de la Ĝ.eneraln Asembleo. 

Adekvatu olicistaro estas daŭre disponigita al la Ekononia kaj Soria Konsilio, al fa Kuratoreca Ken-
siiio kaj laîibeeone al la aliaj organoj de Unuigintai Nacioj. Tiu oficisíaro estas parto de la Sekretariatn. 

3, La decida .konsidero en la dungo tie oficistoj kaj en la difino tie iliaj labor-kondiĉoj, devas esti la 
neceso akiri la plej altajn gradojn de kapableco, kompetenteco kaj honestcco. Ankaŭ  la graveco de enoficig-
ado sur kiel able plej vasta geografia bazo devas esti atentata. 

Ĉapitro XVI 

DIVERSAJ PRESKRIBOJ 

Artikolo 107 

I. Cits traktato kaj ĉiu interŝ tata interkonsento kontraktita de iu ajn Membro de Unuiĝintaj Nacioj post 
La ekvalido de ĉi tiu Ĉarte estos kiel able plej baldaŭ  registrita ĉe la Sekretariato kaj de ĝi publikigita. 

2. Neniu partio de traktato aîi inter'tata interkortsento, kiu ne estas registrita konforme al la reguloj de 
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paragrafo I de ĉi tiu ,artikolo povas alvoki tiun traktaton all interkonsenton antaŭ  iu ajn organo de C ru-

iĝintaj Nacioj. 

Artikolo 103 

En Razu de malakordo inter la devoj de la Membroj de Unuigintaj Nacioj laŭ  ĉi tiu Carlo kaj iliaj devoj 

laŭ  iu ajn alia iuteritata interkotnsento, iiisj devaj lari ĉi tiu Carta superregas. 

Artlĥa10 104 

Organizaja ĝuas sur la tentarla da diii Membro tian jucar'kapablon kiun �i bezonas par plenumi siajn 

funkciojn kaj .atingi slaja celojn. 

Artikolo 105 

I. La Organizaĵo ĝuas sur la teritario de ĉiu Membro tiuj€i privilc, íojn kaj imonccuin kiujni i bezonas 

por atingi siajn celcijn. 

? La reprezentantoj de la hiambroj de Unaitiíantap Nacioj kaj la oficistoj de la Oraaniz,da same 
uln privileginjn kaj lnatnnecciirkiuj a ili bananas par sendepende plenumi siajn funkciojii riiiiie al la 

Mrgsrizaĵn. 

3. La Caner<ia As,i i 	 fari rekomendojn kiso la celo difini la detalojn de apliioi 'ĉie parmi ralr i I 

kaj 2 de di tiu Artikolo aŭ  proponi al la Membroj de Unui_intaj Nacioj korvericinijn par tiu calo. 

Capiiru XVII 

TRANSIRAJ ARANCO,T POR SEKUIZEC0 

lrti3-.nlo 100 

Ĝis la ekaalido de la specialaj interkoiisentuj menciitaj en ,Arttl-o':: 43 kiuj, laŭ  Id apnniu d_ i:r Sel,urtecu 

e bligas al idi komenci la plen€imadan de siaj resd }ndee l. :ŭ  ALLLknlo 42_ la partioj en ia Kr!rori € .r 

hiklericla subskribita en Motivi la 30-an de ĉIRtnh ro. 1943. k:.: I-rancio koiisilimiis. kritilorime ;d l_~ ra taloi 

de paragrafo 5 de €iu Deklaracio, una kun la alia kaj laŭbezone knut aliaj Membroj de 1'titii i;njaj bacini Lau 

la celo entrepreni Lune, en la uomo de la Orgartuafu, ti €ni agadorn_ Riti estos necesa par ku iiserci ia rirter-

nacnajn pacon kaj sekurecon. 

Artikolo 107 

Nemo en 5i tiu (arta senvalidigas ad malehtig_=as, rilate al iu ajn ŝ talo kw dint `a Diva .Motidinmli tc~ antis 

malamiko de iii ajn subskribirito de ii tiu Carta, agadon an treprenitan ad perrniesrtan. rezulte tie ii€i 51€lito. 

de la Reaistaroj ki€aj resprxndecas pri tiu agado. 

ĉapitro XVIII 

AMMENDO) 

Art/koto I 08 

Amendoj al ĉ i tiu Carta ekvaIidos par ĉiuj Memb roj de Unaiiĝintal Nacioj Mani ili estos akceptita] par r°€ics 

ione tie piirnultu de iu ttionoj al la membroj de la Generala Asernbleo kisi ratilitaj, koniornme al ilia; respek- 
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tivaj konstituciaj proceduroj, de du trionoj el la Membroj de Unuigintaj Nacioj inkluzive r:iujn konstantajr 
membrojn de la Sekureca Konsilio. 

Artikolo 109 

I, Generale Konferenco de la Membroj de Unuiĝintaj Nacioj, kun la celo revizii di tiun Carton, povas 
kunveni je dato kaj loko fiksotaj per voddono de plimulto de du trionoj el la membroj de ia Generals Asem-
bieo kaj per voddono de iuj ajn naŭ  membroj de Ia Sekureca Konsilio. Cin Membro de Uruiifln taj Nacioj 
havos unu volon  eu la Konferenco. 

2. Cin la r o de di tin Carte rekomendita de la Konferenco per voĉdono de plimulto de du trionuj ek-
vaiidos tuj post kiam gi estos ratifita, konforme al diaj respektivaj konstituciaj proceduroj, de du trionuj el 
la Membroj de Ltnuigintaj Naciaj, inkluzive de dioj konstantaj membroj de la Sekureca Konsilio. 

3. Se tia konferenco ne estas kunveninta antaŭ  la deka diujara sea o de la Generale Asenibleo post la ek-
valido de di tiu Carto, propono gin kunvoki estus metita en la tagordon de tiu cesio, kaj la konferenco kun-
venas se ties estas dĉcidite per voddono de plimulto el la membroj de la Generals Aseniblco per vodilorlo dc 
iuj ajn sep membroj de la Sekureca Konsilio. 

Capitro XIX 

RATIFO KA.T SUBSKRIBO 

Art ikoto 110 

1. Ci tiu Ĉ  arto devas esti ratifica de la subskrihintaj ŝtatoj kunforrne al iliaj respektivaj kunstitii iiij 
procedaasoj. 

2. La ratifiloj devas esti deponitaj de la Registaro de la t uuigitaj Ŝtatoj de Ameriko, kiu informos pri dia 
depoir i ĉiari subskribintau til ituaa kaj ankaŭ  la Generalari Sekretarion de la Organicajrr post kian li estu* 
nomita. 

3. Ĉi tiu Carto ekvalìdos ekde la depuno de ratifiloj fare de l.a Respubliko de dinio, Frandu, la linio de 
Sovetaj Socialistaaj Respublikoj, la Unnigita Regno de Granda Britio kaj Norda irlando, kaj Ia Oriisigitaj Ŝta-
toj de Aarieriko, kaj fare de la plimulto de la aliaj subskrihintoj. Protokolo pri la deposro de la ratifiloj estas 
redaktita de Ia Registaro de la Uncrgitaj Ŝ tatoj de Ameriko, kits sendos kopiojn de gi sil ĉiuj i ilsskribintaj 
s ta ttij . 

4. La ŝtatoj kiuj subskrihis ĉi tiun Carton kaj kiuj ratifcrss gin post dia ekv:alitto fadgos Membruj.Fordirrtoj 
de (Incmiittaj Nacioj je la da to de la depono de iliaj respektivaj ratifiloj. 

Artikolo 111 

Ci tin Ca rto, kies binaa, franca, rusa. angle kaj Isispana tekstoj estas egale aiitentikaj, restos deponita€ en la 
arkivo de la Registaro tie la Unuigituj Ŝtatoj de Ameriko. Konfornie aiiitentikigitai kopioj cstos senditaj de 
tiu Registaro al la Registaroj de la aliaj subskribintaj Statoj. 

KIEL ATESTO la reprezeutantoj de la Registaroj de la UnuiŜirttaj Nacioj suŭskribis ĉì tiun Carton. 
FARITA en la urbo San-Francisko Ia dudeksesan tagon de junio, en la jaro mil naileeiiI kvardek kvin. 
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STATUTO DE LA INTERNACIA KORTUMO 

Artikolo 1 

La Internacia Kortumo establita per la urta de Unuigintaj Nacioj diet la ĉefa juga organo de Unuigintaj 

Nacioj estos organizita kaj funkcios konforme al la preskrihcj de di do Statuto. 

Capitro I 

ORGANIZO DE LA KORIUMO 

Artikolo 

La Kortumo konsistas el sendependaj jugistoj, elektitaj senkonsidere al sia ŝtataneeo el inter personoj kun 

aitmerala karaktero, kiuj posedas la kvalifkojo postulatajn en iliaj respektivaj landoj por plenumi la plej 

altajn jurajn oficojn aŭ  kiuj estas jurkortsilistoj kun rekonita kornpeteasteco pri internacia juro. 

Artikolo 3 

1. La Kortumo konsistas el dek kvin membroj, cI kiaj ne pli ol unii povas esti ŝt:atano de la same regno. 

2. Persono kiu rilate al membreco de la Kortumo povus esti konsiderata kiel ŝtatano de pli ol unu regno 

estos rigardata kiel ŝtatano de tin regno kie li ordinare realigas siajn civitanajn kaj politikajn rajtojn. 

Artikolo 4 

I. La membrojn de la Kortumo elektas la Ĝenerala Aseusbleo kaj la Sekureca Konsilio el listo de per. 

sonoj proponitaj de la naciaj grupoj de la Konstanta Arbitraria Kortumo konforme al Ia sekvantaj preskriboj. 

2. Se tenses pri Membroj de Unuigintaj Nacioj ne reprezentataj en la Konstanta Arbitraria Kortumo la 
kandidatojn proponas naciaj grupoj formitaj tiucele de siaj registaroj lati la sangaj reguloj kiel tiuj preskribitaj 

por membroj de la Konstanta Arbitraria Kortumo tali Artikolo 44 de la Haga Konvencio de 1907 pri la pace 

solvaúo de internaciaj konfliktoj. 

3. Se mankas speciala interkonsento, la Ĝenerala Asembleo, surbaze de rekomendo de la Sekureca Kon-

silio, difinas la kondidojn lati kiuj ŝ tato, kiu estas partio rte di tiu Statuto, sed ne estas Membro de Unuigintaj 

Nacioj, povas partopreni en la elektoj de la membroj de la Kortumo. 

Artikolo 5 

I. Minimume tri monatojn antaú la dato de ia elektoj la Ĝenerala Sekretario de Unuigiut<j Nacioj invitas 

skribe la membrojn de Ia Konstanta Arbitraria Kortumo apartenantajn al la ŝtatoj kiuj estas partiaj de di tiu 

Statuto kaj la membrojn de la naciaj grupoj formitaj laú Artikolo 4. paragrafo 2, ke ili proponu antaii Miksita 
tempolimo kaj pere de naciaj grupoj kiel kandidatojn personojn kapablajn plenumi la funkciojn de membro 

de la Kortumo. 

2. Neniu grupo povas proponi pli ol kvar kandidatojn;  ei kiuj rre pli ol du povas aparteni al ia koneerna 

ŝtato. En neniu kato la nombro de kandidatoj proponitaj de iu grupo povas esti pli ol la duoblo de la none-

bro de la postenoj plenigotaj. 
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Artikolo 6 

Estas rekomendate ke ĉiu nacia grupo antaù ol proponi la kandidatojn konsultu sian plej altan tribuna-
lon, siajn jurajn fakultatojn kaj jurajn lernejojn, siajn naciajn akademiojn kaj naciajn sekciojn de internaciaj 
akadeanioj dediĉitaj al juraj studoj. 

Artikolo 7 

1. La Ĝenerala Sekretario de linuigintaj Nacioj kunmetas listen ial, alfabeta ordo de ĉ iuj personoj tiel 
proponitaj; tiuj estas la nuraj personoj elekteblaj, kun escepto de la regulo de Artikolo 12, paragrafo 2. 

2. La Ĝenerala Sekretario prezentas tiun liston al la C;enerala Asembleo kaj al la Sekureca Konsilio. 

Artikolo 8 

La Ĝenerala Asembleo kaj la Sekureca Konsilio procedas sendepende unu de la alia por elekti la 
membrojn de la Korturno. 

Artikolo 9 

Dum ĉiu elekto la elektantoj atentos ne nur ke la personoj elektotaj posedu individue la kvalifikojn pos-
tulatajn, sed ankaú ke la ĉefaj formoj de civilizacio kaj de la plej gravaj juraj sistemoj de la mondo est u rep-
rezentataj en la Korturno kiel tuto. 

Artikolo 10 

1, Estas konsiderataj kiel elektitaj tiuj kandidatoj kiuj ricevas absolutan plimulton de voĉoj en lafienerala 
Asembleo kaj en la Sekureca Konsilio. 

2. La voĉdonado en la Sekureca Konsilio, ĉu por la elekto de juĝistoj, ĉu por la elekto de la membroj de 
la komisiono antaŭvidita en Artikolo 12, okazos sen distingo inter konstantaj kaj nekonstantaj membroj de 
la Sekureca Konsilio. 

3. Se pli al unu ŝ tatano de la sama regno ricevas absolutan plimulton de voĉoj kaj en la t enerala Asemb-
leo kaj en la Sekureca Konsilio, nur la plej aĝa estas konsiderata kiel elcktita. 

Artikolo 11 

Se post la unua porelekta kunvena unu aŭ  pluraj postenoj restas plenigotaj, dua kaj, se necese, tria ken-
veno devas okazi. 

Artikolo 12 

I. Se post la tria porelekta kunveno unu aŭ  pluraj postenoj plue restas plenigotaj, en iu ajn momento 
povas esti formata laŭ  peto ĉu de la Generala Asembleo, ĉu de la Sekureca Konsilio, komuna komisiono 
konsistanta el ses membroj, tri nomitaj de la Ĝenerala Asembleo, tri nornitaj de la Sekureca Konsilio, por 
elekti per voĉdono de absoluta plimulto por ĉiu vakanta posteno anu nomon prezentotan al la Ĝenerala 
Asembleo kaj al la Sekureca Konsilio por ilia aparta akcepto, 

2. Se la komuna komisiono unuaninte interkonsentas proponi personon, kiu plenumas la kondiĉojn pos-
tulatajn, ĝi povos meti lin en sian listen eĉ  se li ne aperis en la listo de kandidatoj menciita en Artikolo 7. 

3, Se la komuna komisiono konstatas, ke gi ne sukcesas realigi la elekton, la jam elektitaj membroj de la 
Korturno devas antaú tempolimo €iiksota de la Sekureca Konsilio plenigi la vakantajn postenojn elektante el 
inter la kandidatoj, kiuj ricevis voĉojn ĉu en la Ĝenerala Asembleo, ĉu en la Sekureca Konsilio. 

4, Se la voĉoj inter la jugistoj estas egalaj, la voĉo de la plej aĝa jugisto decidas. 
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Artikolo 13 

1. La membroj de la Kortumo estas elektataj por naŭ  jaroj kaj ili estas reelekteblaj. Tamen la oficperiodo 
de kvin jugastoj elektataj dum la unua elekto finigos post tri jaroj kaj la oficperiodo de aliaj kvinjugistoj 

finigos post ses jaraj. 

2. La jugistoj, .kies ofica periodo finigos post la supra menciitaj komencaj periodoj de tri aŭ  ses jaroj, 

est©s nomitaj per lobo farita de la Ĝenerala Sekretario de Unuigintaj Nacioj tuj post la unua elekto. 

3. La membroj de la Kortumo daŭrigos siajn funkciojn ĝis ili estos anstataúigitaj. Kvankam anstataúigitaj, 

ili Lntraktos ĉiujn katojn, kies pritrakton ili jam komencis. 

4. Se membro de la Kortumo demisias, la deniisio estos adresita al la Prezidanto de la Kortuino, kin in 

transdonos al le (enerala Sekretario de Unuigintaj Nacioj. Tin lasta informo vakigas la postenon. 

Artikolo 14 

Va kantaj postenoj estas plenigotaj lad la metodo preskribita por le onus elekto, sub rezervo de la sekvan-
ta regulo: antaú la liniĝo de unumomta periodo post la estiĝo de la vakanteco, la generala Sekretario de 
Unuigintaj Nacioj faros la invitojn;  kiujn preskribas Artikolo 5, kaj la Sekureca Konsilio fiksos la daton de le 
elekto. 

A rtikolo 15 

Membro de la Kortumo elektita por anstataŭigi membron dies ofica periodo ne finigis plenumas la 
funkcion por la resto de la ofica periodo de sia antaú€ile. 

Artikolo 16 

1. La membroj de la Kortumo ne povas plenumi irnr ajn politikan alii administran funkcion, nek sin dedifi 
al iu ajn alia okupo de profesia karaktero. 

2, Okaze de duba tiurilate, Ia Kortumo decidas. 

Artikolo 17 

1. Membro de le Kortumo ne povas Funkcii kiel agento, konsilisto aŭ  advokato en iu ajn afero. 

2. Membro ne povas partopreni en la prijugo de iu ajn afero, en kiu li antaŭe intervenis kiel agento, kon-

silisto aŭ  advokato de unu el la partioj aŭ  kiel membro de nacia aŭ  internacia tribunalo all de enketa komi-

Siuno 8ti en it ajn ella ruin. 

3. Okaze de dubo tauralate. la Kortumo decidas. 

Artikolo 18 

1. Nenial membro de la Kortumo povas esti eksigita, krom se taŭ  la unuanima opinio de la aliaj membroj 
li ĉesis plenumi la kondibojn postulatajn. 

2. La Sekretario de le Kortumo oficiale informas pri tio la Ĝeneralan Sekretarion de Untiigmniaj Metioj, 

3. Tin informo vakigas la postenon. 

Artikolo 19 

La membroj de le Kortumo, plenumante siajn funkciojn, goes dipiematajn privilegiojn kaj imunecojn. 

Artikolo 20 

AntaŬ  ol ekofici ĉiu membro de la Kortumo devas fari solenan deklaron en publika kauisido, ke li 

plenumos sian funkcion senpartie kaj konscience. 
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Artikolo 21 

I . La Kortumo elektas por tri jaroj siajn Prezidanton kaj Vieprezidanton; ili estas reelektebiaj. 

2. La Kortumo nutrias sian Sekretarion kaj povas decidi pri nomigo de aliaj funkciuloj lad neceso, 

Artikolo 22 

1. La sidejo de la Korturn o estas en Hago. Tamen la Kortumo povas kunsidi kaj funkeii allIoke, kiam gi 
trovas tion dasirinda, 

2, La Prezidanto kaj la Sekretario loĝas 6e la sidejo de la Korturno. 

Artikolo 23 

1. La Kortumo funkcias konstante escepte dum la kortumaj libertempoi, kies datojn kaj da iron fiksas la 
Kortumo. 

2. La membroj de la Kortumo havas la rajton je periodaj forpermesoj, kies datojn kaj daŭron fiksas la 
Kortumo konsiderante la distancon inter 1-lago kaj la hejmo de tin iutisto. 

3. La membroj de la Kortumo havas la devon esti ĉiam je dia dispono, Prom se ili havas furparinasun aŭ  
estas €malhelpataj ieesti pro malsano ad aliaj gravaj ksiizoj laŭdeve klarieendaj al la Prezidanto. 

Artikolo 24 

1. Se pro iu speciala kalrzo unu el la membroj de la Kortumo trovas, ke li devas ne partopreni en la pri 
ju+lo le afero, li sciigas pri do la Prezidanton. 

2. Se la Prezidanto trovas. ke unu el la membroj de la Kortumo pro iu speciala kaŭzo devas ne knnsidl 
pri aparia afero, li informas lin pri tio. 

3_ Se pri iia kato la membro de la Kortumo kaj ia Prezidanto malkuisentas, la Korttunto decidas. 

Artikolo 25 

I _ Escepte kian ĉ i tiu Statuto eksplicite antalividas la kontraŭon, la Kortumo plenumas sia jrt funkciojn 
en plena Punsido. 

2, La Regulitro de la Kortumo povos ant 	ke, lad la cirkonstancoj kaj laiivicc, unu ai€ pluraj jugistoj 
povus esti ntaistarĝitaj ile 6eestado, kondiĉe ke la nombro de jugistoj disponebiaj por konsisti_i la Kortnimor: 
rie estas reduhtita al malpli oI dek unti. 

3_ KYoru€nto de nati jutilstA sufiĉas por Ponsistigi la Kurtunion. 

Artikolo 26 

1. La Kortumo povas de tempo al tempo formi unu aŭr plurajn 6amhrojn konsistantajn el tri jugistoj aŭ  
pli lad la decido de la Kortumo por pritrakti specialajn kategoriojn de aferoj, ekzemple aferojn pri laboro 
kaj aferojn pri transito kaj komunikado. 

2. La Kortumo povas iam ajn formi ĉambron por pritrakti apartan aferon. La Kortumo fiksos, Rutt la 
aprobo de la partioj, la nombron da jugistoj por tiu ĉambro. 

3. La ĉambroj antsiividitaj en ĉi tiu Artikolo traktas kaj juĝas aferojn, se la partioj tion postulas. 

A rtikolo 27 

Juĝo proklamita de iu el la ĉambroj antaŭviditaj cn Artikoloj 26 kaj 29 estos konsiderata kiel prnkla€nìta 
de la Kortumo, 
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Artikolo 28 

La dambroj antaŭviditaj en Artikoloj 26 kaj 29 povas, kuri la konsenta de Ia partioj, kansidi kaj funkcii 

al oke of en Hago. 

Artikolo 29 

porfaciligi .la rapidan ekspedon de la aferoj Ia Kortunto Ironta Ĝ-injare 6ambron konsistantan el kvin 

juj istoj, kiuj povas trakti kaj jugi aferojn laŭ  resuma metodo, se tion irostulas la partioj. 13et aldotaaj jugistoj 

estos elektitaj por anstata'dgi tiujn jugistojn, por kiuj estas maieble kunsidi. 

Artikolo 30 

1. La Kortumo ellaboras regulajn per ia plenumado de siaj Funkcioj. Speeife, gi fiksas sian proceduran 

regularon. 

2. La Regularo de le Korturno povas.tritadvidi aseŝerojo Ru osidantajii e€€ la Re r Lu me ali en giaj ianthroj 
seti voidonrajto. 

Art kolo 31 

1. 7uzjsto kun Ia gtatcneco de in ajn el la partioj retenas lui rajton prtrtopreni en la traktede de la afero 
antafi la Kortumo, 

2, Se la Kortumo iokiuz_ivas inter Li k€tnsidattia jugistare Jutilitori kun la itat,nteco le unu el la partiaj. 

6in alia partio povas t10miiun personon por kuaisidi kiel.1uriste. Tiu perso€io estu prefere elekti a el inter la 
p'rsonoj, kiuj estis proponitaj kiel kaudìlotuj kenforme ai Artikoloj 4 kaj 5. 

3. Sc la Kortumo inkluzivas inter la kunsidantajugistaro neniun personan kun la titateriecu de la partioj 

tiu el tiuj partioj povas elekti fagistun Lorileone al para<gi alo 2 de ĉl i€€a Artikolo. 

4. l.a preskriboi de ci tin Artikolo estas api Leblaj al la kaeoj pritraktitaj en Artikoloj 26 kaj 29. Fn tiaj 
kazoj la Prezidanto petos ke unu aií. se €tecese. du el la membroj de la Korttane farmantaj la c,lni litxi cedu 

siajn lokojn al tiuj membroj de la Kora€n,r,, kiaj .r:as la statauecan de la kinicer ial partitrj_ kaj se tial man- 

kas aìi i.e povas Leesti, al ju9istoj speciale elektir.:; 	lui peri ci. 

S. Se luis partioj kuirre reeer,tas ]a sar:~.:u.. €i..:e:~: s.. n, ili estas kousidvrata'  p 	~J 4' 	J 	P 	 1 kiel uttusu12c pai tiri per la 
uptiko de la supraj preskrrboj, ORare de dubo ion..kile, la Kar'tunn3 decidas. 

6. Juyistej elektitaj ketuterrue al par,€pr.Èal 2,3 kaj 4 de Si tin Artikolo devas ltlentinri la kiindi2ujt pus-
iula tajn de Artikoloj 2, 17 (paragrafo 2), 20 kaj 24 de ci tin Statuto. IIi. partoprenas la decidadoii en plena 

egalece kun siaj kolegni. 

A rtikolo 32 

1 . C-i ❑ €tiotoiio de la Korturno riceviisjara€i salajr in. 

2. La Prezidanto ricevas specialan jaran kretttpa_oti. 

3. La Vicprei idantco ricevas specialan krompagon por ĉiu tago kiatr li funkciis kiel PreLidatito. 

4, Lajugistuj eIek titaj Iaŭ  Artikolo 31 . kiuj ne estas membroj de la Kortumo. ricevas kompensim por í i€ 
tago kiam ili plenumas siajn tunk iaj€t_ 

5. La salajroj, kronrpagoj kaj kottrpeitsoj estas fiksitaj de la Ĉlet,critic Asentbleo. Ili ne }°ovas esti reto€ik 
tiraj dnm le ofica periodo. 

6. La salajro de la Sekretario estis fiksita de la Generide Asenrbleo surbaze ie piopono de la Kortumo. 

7, Regulan) adoptite de le reoerala Asetnblee fiksos la Rendiiojn lad kiuj peniii) estas Iratgn€aj al la 

membroj de la Korturno kaj al la Sekretario, kaj la kondidojn latt kiuj la membroj tle la Korturno kaj la Sek-

retario ricevas kotnpensor por siaj voja=gelspezoj. 

8. La salajroj, krompagoj kaj konrpensoj ne estas imposteblaj. 
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Artikolo 33 

La elspezoj de la Korturno estas pagataj de Unui ,intaj Nacioj laŭ  la maniero decidita de la 0enerala 

Asembleo, 

Ĉapitro II 

KOMPETENTECO DE LA KORTUNIO 

Artikolo 34 

i. Nur ŝtatoj povas aperi antaú ia Korturno kiel partioj. 

2. Laŭ  la kondiĉoj preskribitaj en gia Regularo, la Korturno povos peti de publikaj internaciaj organizajoj 
informojn rilate al aferoj submetitaj al gi, kaj same tiel akceptos tiajn informojn, kiujn prezentos al tiaj 

organizajoj laŭ  sia propra iniciato. 

3. Kiam la interpretado de Ia konstitucia akiri de publika internacia organizaĵo aŭ  de internacia konven 

Dio adoptita konforme al tia akto estas diskutata en afero submetita al la Kortumo, la Sekretario informas 

pri tio la koncernan publikan internaciaaa organizajon kaj komunikas al gi kopiojn de la tuta skriba pruned-
ero, 

Artikolo 35 

I. La Kortumo estas nralfermits al la ŝtatoj kiuj estas partioj de ĉi tiu Statuto. 

2. La kondiebjn laŭ  kiuj la Korturno estas nralfermita al aliaj Statoj fiksas, sub rezervo de specialaj pre-

skriboj en traktatoj validaj, la Sekureca Konsilis, se en nenia keen tiuj kondiĉoj povas meti la partiojn en 

situaciorr de mategaleco antaŭ  la Kortirrno. 

3. Kiam ŝtato kiu ne estas Membro tie Unuigintaj Nacioj estas partio en proceso, 11 Kortumo fiksos la 
staton kiun tiu partio devos kontribui al la elspezoj de la Korturno. Ci tiu regulo ne estas aplikebla, se tiu 

ŝ tato kontribuse al la elspezoj de la Kortumo. 

A rtil-nlo 36 

I. La kornpctenteco de la Kortismo etendigas al Tiuj aferoj, kiujn la partioj submetas aI i. kiel anked al 

uj aferoj speciale antaŭviditaj en la Ĉerto de Uninitintaj Nacioj aŭ  en validaj traktatoj kaj kanvencirj. 

2. La itatoj kiuj estas partioj cte ĉi tial Statuto povas en in iajn momento deklari. de ili rekuces kiel devi 

an per tiu deklaro tremi kaj sen speciala ìuterkonsento, rilate al en' alia ŝtata akeeptanta la saman derigon, la 

jurisdikcion de la Kortumo pri ĉiuj juraj disputoj koncerne: 
a. la interpreta tion de in. traktato: 
b. Lan demandon pri iirternaciajuro; 
e. la ekziston de in ajn fakto kiu; se konstatita, signifus malobservon de lutemacia devo: 

d. la karakteron aŭ  amplekson de rekompenco pagenda pro malobservo de internacia Bero. 

3. La deklaroj ĉi-supre priskthitaj povas esti farataj senkondide ali kondide de reciprokeco fare de plr~raj 

aii iuj ŝtatoj. aii por dilinita tempo. 

4. Tiuj deklaroj estos depoiiataj ce la (:enerala Sekretario de Unuigintaj Nacio;; kiu transrnetos kopiojn 

al la partioj de ĉi tiu Statuto kaj al la Sekretario de la Korturno. 

5. La deklaroj farita] lad Artikolo 36 de la Statuto de la Konstanta Korturno de internacia Justico kiuj 
estas ankorali validaj estos konsiderataj, rilate al la partioj de f i tiu Statuto, kiel akcepto de la deviga juris-

dikcio da la Internania Korturno por Ia periodo ankora i daiiranta laŭ  tiuj deklaroj kaj konforine al iliaj kon 

dirol . 

6. Okaze de disputo pri la kornpetenteco de la Korturno, la Kortumo decidas. 
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Artikolo 37 

Mani valida traktato aŭ  konvencio preskribas la tubrateton de afero al iLl tribunalo establita da la Ligo de 
Nacioj ad al la Konstanta Kortumo de Internacia Insilco, la afero devas, rifate al la partioj de ai tiu Stanato. 
esti suit retata al la Internacia Kortumo. 

Artikolo 38 

I. La Kartt€fino, kies funkcio estas prijugi kanforrtre al internaciajuro la disputojn atgi stntanetitajn, 
devas apliki: 

a. internaciajn konvenci©jn, u denreralajn ĉia specialajm kiuj estifas regulojn eksplicite rekonitajn de 
ia procesantaj ŝtatoj; 

b. internaian kutimon kie[ ateutora pri fenerala praktiko akceptita kiel juro; 
c. feneraiajnjurajn principojn rekonitajd de civilizitaj nacioj; 
d. sub rezervo de la regulo en Artikolo 59 juraj€t decidojat kaj la doktrinojn de la plej alte kvalifikitaj 

faknloj de diversaj naciaj kiel iaelpritmedojn pot konstati jurajn regulajn. 

2. (3 tiu regulo ne lirnigas la povon tie Ia Kortumo prijugt ae ctec-pro at bont). se la partiaj pri tio konsentas. 

Cataitro IL 

PROCEL)URU 

Artikolo 39 

I. La oficialaj lingvoj de la Kortumo estas la franca kaj In angla. Se la partioj interkonseniau. ke la proce-
durn okazu en la franca. la jugo estus proklamata en la franca. Se la partioj interkonsentas, ke la procedurei 
okazu en la angla, la jugo estos praklaamata en la angla. 

?. Se mankas interkousento rifate al la lingvo uzota, fiu partio povos uri, dura la pledado, tiun lingvon 
fran i preferas, kaj la jugo de la Kortumo estos p.roklanata en la franca kaj la anela. Tiukaze la Kortrmu 
determinas samtempe, kiu el la du tekstoj estos airtentika. 

3. Se tiun petas Li no el la partioj, la Kortumo rajtigos tirai partion uzi alian In€gvoat ol la fra aeat aŭ  la 
auglau. 

Artikolo 40 

I. La aferoj estas submetataj al la Kortunta, laadkaze fu per la srligo de la speciala interkonserato, ĉir per 
skriba postulo adresita al ia Sekretario_ Annbaúkaze la temo de la disputo kaj la partioj devas esti lndikitaj. 

2. La Sekretario tuj komunikas la postulon al Tiuj interesatoj_ 

3. La Sekretaria ankaŭ  informas la Membrojn de Unuigiutaj Nacioj pere de la Ĝenerala Sekretario kaj 
ankati ĉiajn aliajn ŝtatajn, kiuj rajtas aperi antaŭ  la Kortumo. 

Artikolo 41 

I. La Kortumo povas indlki, se gi trovas ke Ia cirkonstancoj tian postulas, kiaj provizoraj rimedoj devas 
est aplikataj por konservi la rajtojn de Ĉilr partio. 

2. Jam antafr la proklanao de la jugo la indiko pri tiuj rimedoj devas esti tuj kornunikita al la partioj kaj 
al la Sekureca Konsilu. 
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Artikolo 42 

1. La partioj estas reprezentataj de agenrtoj, 

2. ]li povas utiligi la esiston de konsiiistoj kaj advokatoj entail le Korturno. 
3. La egentoj, konsilistoj kaj advokatoj de le partioj antaŭ  la Korturno gues la privilegiojn kit 	1.1nectrjri 

necesajn por la sendependa plenumado de iliaj funkcioj. 

Artikolo 43 

1. La proceduro ]ravas du partojn, skriban kaj huŝan. 

2. La skriba parto konsistas el ia kornuaikado al la Korturno kaj al la partioj de anernoranduj, kontraii-
rnernorandoj kaj, se necese, replikoj kiel arkan de dioj apogaj paperoj kaj dokumentoj. 

3. La komunikado estas farita pere de la Sekretario lalii la vica kaj entail la tennpo[instp fiksitaj rlc la Krr-
tunno. 

4. Ĉiu dokumento prezentita de unu el la partioj devils esti konu€nikata al la alia partio per aiitentikigita 
kopio. 

5. La buŝa proceduro kon tits el la aŭsisultado de atestartoj. spertukil, agentoj_ konsilistoj lop acuaiikat-
oj fare de le Kortumti. 

Artikolo 44 

Per prezenti ;rvizojn al personoj, kiuj ne estas egentirj. konsilistoj ali advokatoj, Is Krrtumo sin turna; 
rekte al le registaro de tie ŝtato sur kies teritoriu la evito devas esti prezentata. 

2, l.a sama Preskribo es t as aplikate kiom temuta pri laavieo de pruvo sudoke. 

Artikolo 4i 

La debetojn direktas Ia Prezidanto aia darn lia foreste la Viepreziderrto: se neniu el ili Trovas prezicii. is 
plej .ria juisto prezidas. 

Artikolo 45 

La kensidoj de la Korturno est as publikaj, k roes se la Korturno doe: das,ilimaniere alii se la part to 
las, ke le publiko ne estu ali<ssiia. 

Artikolo 47 

1. Pri liti kunveno estas farata protokolo, kiun subskribas le Sekretario haj la Prezidanto. 
2. Nile tie protokolo estas aiitentika. 

Art kobu 45 

La Korturno direktas la proceson per ordonoj .kaj decidas pri la formo kaj le ternpuslaŭro. en :iuj tiu 
partio devas fini sian argumentation, kaj faras ĉ.i€r is arenp ajn necesajn por la prer_entado de printuri. 

4rlíkcalo 49 

La Korturno povas ed entail la kosnreneigo de la deb,atoj postuli de [a agerstoj, ke ili livere iam em dokii-
utenton ali donu Iujn ajn klarigojn. Okaze de rifuzo, ii tion notas. 

AArtikolo 50 

La 

 

Korturno povas en iu ajn mistnieritti komisii al 	ajn persono, coto_ oficejo. komisiono aii alia crrg.uri! 
aĵo laii sia elekto la taskon Fari enketon talii doni spertulau opinion. 
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Artikolo 51 

D ni la debatoj ĉiuj cetutilaj demandoj devas esti direktataj al la atestaratoj kaj al la spc€toloj lait la kondi-
ĉoj, kiujn fiksas la Kortumo en la procedrire regularo rneuciita eti Artikolo 30. 

Artikolo .52 

Rieevinte la pruvojn kaj atestojn antaŭ  la tempolintoj uiksitaj tiueele, la Kortumo pus is rifuzi la akceptoii 
de ĉiu aidona buŝa ad skriba pruvo kiun iu partio deziras prezenti, krom se la alia partio konsentas. 

Artikolo .53 

1. Kiam unu el ia partioj ne spares antaŭ  la Kortumo aŭ  preterlasis deiai di sian s[urpunkion=.. la alia 

partio povas postuli, ke la Kortumo decido favore al dia postulo. 

2. Antaŭ  ol fari sian decidon la Kortumo devas certibi ne iat ke gi estas korttpetenta krrifornic u] ,A,rnko-
loj 36 kaj 37. sed cnked ke la postulo estas bone hazite laŭ  Faktoj kaj juro. 

Artikolo a4 

i. Post kiam Ia agentoi, konsilístoj kaj advokatoj. sub Ia kontrolo de 1a Kortumo. linia 	prCiemade=ra dc 

sia arpuneutaro, la Prezidanto deklaras la debatojr imitaj. 

2. 1_n Kortumo retiribas por intetkiinslii i. 

3. 1.a intarkonsiliĝo de le Kurtwoo okazas senp!hlike kaj restis sekreta. 

A rtikk clf) 55  

I. Ciuj decidoj de la K irttitno estas farataj per plimulto de voboj de la reestantaj jtl ictoj. 

2. Okaze de egaleco de vndoj, la vocef de la Prezidanto aŭ  de lia unstatA.intcc eLildas. 

Artikolo 5ó 

I. Lajugo devas esti nioiivEgita- 

2. Ci devas niencil la nomajn de la ju<ciistoj nartoprerii€ataj en la Leo do. 

Artikolo 57  

Se isjudn ne esprimaa trte aŭ  prifte la sinsani€ns a opiriiori de 1a ii *istoj_ blu jugisto rajtas :iloe;ni aj 
sidro .rpa€'tr€n opintoi]. 

tide) 

,ictikolo ?e 

La c o devas esti sahskrihita de la Prezidanto kaj de la Sekretario. Ci estas proklamata eu 1'€ilalike kcn-

sidu post dustatenips anta3sciigo al la agentoj. 

Artikolo id 

La decida de la Kortuniei estas deviga nur por la partiaj en ia proceso k;ij rilate -si la afero pridecidite 

Artikotn 60 

La juao estas definitiva kaj eenapelacia. Okaze etc rnaikonsento pri Ia senco ait amplekso de la juro. l.t 
Kurtamo devas nin itaterpreti laŭ  la postulo de iu ajn el la partioj. 
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Artikolo 61 

I. Peto pri revizio de jiaa povas esti prezentata al la Korturno nur kiam gi bazigas sur malkovro de fakto. 
kies karaktero cŝtas tia, ke gi povus esti decida faktoro, kaj kiu estis, je la tempo de la prokiamo de la judo, 
nekonata al la Kortumo kaj al la partio petanta revizion, ĉiam kondiĉe ke tiu nescio ne estis kaiizita de 
neclekto. 

2. La proceduto pri revizio maìfermigas per konkludo de la Kortumo kiu eksplicite konstatas la ekziston 
de la nova fakta kaj radunai, ke gi pro sia karaktero pravigas la revizion, kaj sekve deklaras la peton akcept-
ebla. 

3. La Kortumo povas kiudiĉi la maifermon de la proceduto pri revizio per antailla plenunxi de la jago. 

4. La peto pri revizio devos esti farita plej malfrue ses monatojn post la malkaivro de la nova fakto 

Neniu peto pri revizio povos esti farata pli ol dek jarojn post la dato de la jug°. 

Artikolo 62 

Se ŝtato opinias, he la protesa ernia panna tuŝi Lin dian intereson de jura kar¢kerti. „i povas prezenti 
al la Kurtum° peton pri interv°/nil 

2, La Korturno decidas pri tilt }reto. 

í rt?!,uIU Pd 

Kiun ternas pri taiterpretado de kninsenciuk eii kiu partilpren;is aliaj 3i;a€alj al !a partioj en la prrcesol_ 
tiaut la Sekretario ttij avcrras ŭ rljri min] ŝratojn. 

eau stato tiel avertita Lavus la rajton h u e's ni ela !a prncesu; sed se ;_~i tenti u tinti rajton, la ioterpret-
adol eirtenata El] la jl:t .e: 'st;:` por 'fi s:ulee u(!ki L, E. 

,9!'rik 1.1, 5-t 

Se la Korturno ne decidas alimatfiese. diii n arba portas siajn protnuljll elspe.tojn 

C':ipiim IV 

KONSIJLTAJ OPINIOJ 

.A1 rtil olo d 

I. La Kurtunto povas doni konsultan opinion pri iu ajn jura demanda je la petu de iu inn ur!-a.ano ali ursti-
tucio rajtigtta tiucele de la (farto de Unuigintaj Nacioj aìi kornforane ai dia] preskribaj. 

Demandoj, pri kiuj la konsulta opinio de la Koritaiio estas petata. devas esti prceentataj al la Korrumo 
per skriba sciigo difinanta ein preciza formo la demandon pri kiu la opinio estas petata. Al gi devas esti al-
domitaJ ĉiuj dokumentol kiuj povas utili pur klarsei la demandon. 

Artil o&i rrP 

I. La Sekretario tuj sciigas ĉiujn ŝtatojn, kiuj rnjia9 armi antali la Kurta,ni , pri I,i peto de konsuita 
upirniii. 

2. La Sekretario, per speciala kaj rekta komuniko, ankai€ informas dinat ,paroli kun rajto aperi antafi la 
Korturno kaj dion internacian organizajon, kiuj 	lui€ la opinio de la Kartmurui ali ile gia Prezidanto se la 
Kortutno Ile kwisídas - povas doni informojn pri la demanda, ke la Knrtono estos preta akcepti, ;urtali 
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ternpolimo fiksota de la Prezidanto, skribajn deklarojn aŭ  aŭdi dutn publika kunsido arang,ota tiucele buŝajn 
deklarojn rilate al la demando. 

3. Se ŝtata kun rajto aperi antaŭ  la Kortumo ne ricevis la specialan komunikan pritraktitati en paragralo 
2 de di tiu Artikolo kaj esprimas la deziron submeti skriban deklaron aŭ  esti atidata. la Kortumo decidas. 

4_ Ŝtataj kaj orgaraizajoj prezentintaj skribajn aŭ  buŝajn deklarojn, tad arnbad, povas komenti la deklarojn 
faritajn de aliaj ŝtatoj aŭ  organlzajoj laŭ  la farma kaj amplekso kaj antaŭ  tenspolimo fiksita] por ĉiu aparta 
kazo de la Kortumo, aŭ  de gjia Prezidanto se la Kortumo ne kunsidas. Tiiicele, la Sekretario komunikas tis-
tatenspe tiajn skribajn deklarojn al ;ratoj kaj organizajoj prezentintaj similajn deklarojn. 

Artikola 67 

La Kortumo proklarnas sian kotssultan opinion en publika kunsido don nte antaúseiigon al la (,iener€la 
Se'kretarin de UTniii(tntej Nacioj kaj al la reprezentantoj de la Membroj de Un€ciaintaj Ntieioj. de la aliaj statoj 
kaj de la internaciaj ordanizajoj rekte kimeernataj. 

Artikolo (iS 

Plencirnante siapi konsultaj i funkciojn. la Kortumo cetere estas gvidata i,e la preskribcp ..e ci tiu Statrtto, 
kiaj aplikifas al disputaferoj, lad la mezuro laŭ  kia =*€ tenses ilin api keblaj. 

Capita) V 

,a191aDal 

Artíkolt, (P 

8tner,doj al cdi titi Statuto efektividas ali la same maniero kiel tin antaiividita en la Car to de U cirugint p 
Nacioj pot antetcdi tiun Carton. salt rezervo r..e preskriboj kiu€jn akceptas la (detierale Asensbleo a imbace de 
rekomendo de la Senseeca Kotcsili€i rilate al la pa topreuo de statoj, Pia estas partioj ae di tic Stalin sea se 

estas Membroj de Unuhc,intaj Nacioj. 

Artikolo 70 

La Kortumo povas proponi tiujn erctercdoin al di tiu Statuto kiujci ai trrrvas rn ines;ri pere de skribaj Porno. 
pikoj al la 6.etierals Sekretario de Unaigiiataj Nacioj par konsidero koraforrne al la preskriteoj tie Artikolo 69. 
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