
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 438 της 9ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1965 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών (Τροποποιήσεις) 

Κυρωτικός Νόμος του 1965, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια 
δημοσιεύσεως ε'ις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώ-
\ως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 50 τοΰ 1965 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ Τ Α Σ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 23, 
27 ΚΑΙ 61 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 

ΕΘΝΩΝ 
'Επειδή ή Κυπριακή Δημοκρατία, γενομένη, τήν 20ήν Σεπτεμβρίου Προοίμιον. 

I960 κατόπιν της ύπ' Ά ρ . 1489 (XV) 'Αποφάσεως της Γενικής Συνε
λεύσεως των Ηνωμένων 'Εθνών, μέλος αυτών, συμφώνως τω άρθρω 
4 τοΰ Καταστατικού Χάρτου αύτου (έν τοις εφεξής άλ^αφερομένου 
ώς «ό Καταστατικός Χάρτης»), απεδέχθη τάς έν αύτώ διαλαμβανό
μενος υποχρεώσεις και δεσμεύεται ύπ' αύτου : 

Και επειδή συμφώνως τω άρθρω 1C8 του Καταστατικού Χάρτου 
τροποποιήσεις τούτου 'ισχύουν δι' άπαντα τα Κράτη—Μέλη των Ηνω
μένων Εθνών, εάν γίνωσιν άποδεκταί δια τών δύο τρίτων τών ψήφων 
τών Κρατών—Μελών της Γενικής Συνελεύσεως και έπικυρωθώσιν 
ύπό τών δύο τρίτων τών Κρατών—Μελών τών 'Ηνωμένων 'Εθνών 
κατά τους οικείους αυτών συνταγματικούς κανόνας : 

Και επειδή ή Γενική Συνέλευσις τών Ηνωμένων 'Εθνών διά τών 
'Αποφάσεων των ύπ' Ά ρ . 1991 Α και Β ( X V I I I ) της 17ης Δεκεμ
βρίου 1963, έψήφισεν, συμφώνως τω άρθρω 108 του Καταστατικού 
Χάρτου, τάς έν τω Πρώτω Πίνακι αναφέρομενας τροποποιήσεις τών 
άρθρων 23, 27 και 61 του Καταστατικού Χάρτου : 

Και επειδή αί έν τω Πρώτω Πίνακι αναφερόμενοι τροποποιήσεις, 
έγκριθεΐσαι ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου, διά της ύπ' Ά ρ . 4001 
τής 23ης ' Ιουλίου 1964 αποφάσεως αύτου, δέον νά κυρωθώσι διά 
νόμου ψηφιζομένου ύπό τής Βουλής τών Αντιπροσώπων : 

Διά ταύτα ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περ'ι Καταστατικού Χάρ- Συνοπτικός 

του τών 'Ηνωμένων 'Εθνών (Τροποποιήσεις) Κυρωτικός Νόμος του τίτλος. 
1965. 

(609) 
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Κύρωσιςτρο- 2. Αϊ έν τω Πρώτω Πίνακι άναφερόμεναι τροποποιήσεις του Κα-
npGTO°nivaf ταστατικοΟ Χάρτου (δστις δια σκοπούς πληρότητος του κειμένου 
Δεύτερος εκτίθεται ώς έτροποποιήθη έν τω Δευτέρω Πίνακι) διά του παρόντος 
ΓΗναξ. Νόμου κυρουνται. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2.) 

Α 
1.—(α) Έ ν άρθρω 23 παραγράφω 1, ή λέξις «ένδεκα» έν τη πρώτη προ

τάσει θά άντικαταστοχθη διά της λέξεως «δεκαπέντε» καΐ ή λέξις «Ιξ» έν τη 
τρίτη προτάσει διά της λέξεως «δέκα». 

(6) Έ ν άρθρω 23, παραγράφω ,2, ή δευτέρα πρότασις θά τροποποιηθη έν 
συνεχεία ώς ακολούθως : 

«Κατά τήν πρώτην έκλογήν τών μή μονίμων μελών μετά την αΰξησιν της 
Συνθέσεως του Συμβουλίου 'Ασφαλείας άπό ένδεκα εις δεκαπέντε μέλη, 
δύο έκ των τεσσάρων επιπρόσθετων μελών θά έκλεγώσι διά περίοδον ενός 
έτους». 

(γ) Έ ν άρθρω 27, παραγράφω 2, ή λέξις «επτά» θά άντικατασταθη διά 
της λέξεως «εννέα». 

(δ) Έ ν άρθρω 27, παραγράφω 3, ή λέξις «επτά» θά άντικατασταθη διά 
της λέξεως «εννέα». 

2. Τά δέκα μη μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου 'Ασφαλείας θά έκλέγωνται 
δάσει του ακολούθου συστήματος : 

(α) Πέντε έκ τών Άφρικανοασιατικών χωρών 
(β) 'Έν έκ τών 'Ανατολικοευρωπαϊκών χωρών 
(γ) Δύο έκ τών Λατινοαμερικανικών χωρών 
(δ) Δύο έκ τών Δυτικοευρωπαϊκών και άλλων χωρών. 

Β 
«"Αρθρον 61 

1. Τό Οίκονομικόν και Κοινωνικόν Συμβούλιον θά συνίσταται έξ είκοσι 
επτά Μελών τών 'Ηνωμένων Εθνών εκλεγομένων ύπό της Γενικής Συνελεύ
σεως. 

2. Ύπό την αΐρεσιν τών προνοιών τής Παραγράφου 3, εννέα μέλη του Οικο
νομικού καΐ Κοινωνικού Συμβουλίου θά έκλέγωνται κατ' έτος διά περίοδον 
τριών ετών. Μέλος ούτινος ή θητεία λήγει θά δύναται νά έπανεκλεγή αμέσως. 

3. Κατά την πρώτην έκλογήν μετά τήν αϋξησιν της συνθέσεως του ΟΊκονο
μικοΟ καΐ Κοινωνικού Συμβουλίου άπό δεκαοκτώ ε'ις είκοσιεπτά μέλη επιπρο
σθέτως τών μελών τών έκλεγησομένων είς άντικατάστασιν τών εξ μελών τών 
οποίων ή θητεία θά λήγη κατά τό τέλος του έτους, εννέα έπί πλέον μέλη θά 
έκλεγώσι. Έ κ τών εννέα επιπρόσθετων μελών, ή θητεία τριών οΰτω εκλεγομέ
νων μελών θά λήγη μετά τό πέρας ενός έτους και τριών άλλων μετά τό πέρας 
δύο ετών, συμφώνως προς διευθετήσεις γενομένας ύπό τής Γενικής Σενελεύ
σεως. 

4. "Εκαστον μέλος του Οίκονομικοΰ και Κοινωνικού Συμβουλίου θά έχη 
ένα άντιπρόσωπον». 

«"Ανευ επηρεασμού τής παρούσης κατανομής τών θέσεων ε'ις τό Οίκονομι
κόν και Κοινωνικόν Συμβούλιον, τά εννέα επιπρόσθετα μέλη θά έκλέγωνται 
βάσει του ακολούθου συστήματος : 

(α) Ε π τ ά έκ τών Άφρικανοασιατικών χωρών. 
(δ) 'Έν έκ τών Λατινοαμερικανικών χωρών. 
(γ) 'Έν έκ τών Δυτικοευρωπαϊκών και άλλων χωρώνχ. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2.) 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ 1. 
Σ κ οιτ ο ι κ α ί ά ρ χ α ί. 

"Αρθρον 1. 
Σκοποί των 'Ηνωμένων Εθνών είναι οι έξης : 

Ί . Νά διατηρώσι την διεθνή είρήνην και άσφάλειαν καΐ προς τούτο νά λαμ
βάνωσι τελεσφόρα συλλογικά μέτρα δια την πρόληψιν και άποτροπήν των απει
λών κατά της είρήνης και διά την καταστολήν επιθετικών ενεργειών ή .άλλων 
διαταράξεων της Ειρήνης, και νά έπιτυγχάνωσι δι* ειρηνικών μέσων και συμφώτ 
νως προς τάς αρχάς της δικαιοσύνης και του διεθνούς δικαίου τήν διευθέτησιν ή 
διακανονισμόν διεθνών διαφορών ή καταστάσεων αΐτινες θα ήδύναντο νά όδη
γήσωσιν είς τήν διατάραξιν της είρήνης. 

2. Νά άναπ'τύσσωσι φιλικάς σχέσεις μεταξύ τών 'Εθνών,. δασιζομένας είς 
τον σεδασμόν προς τήν αρχήν της ίσότητος τών δικαιωμάτων και της αύτοδιαθέ
σεως τών λαών και νά λαμβάνωσιν άλλα κατάλληλα μέτρα προς ένίσχυσιν της 
παγκοσμίου είρήνης. 

3. Νά έπιτυγχάνωσι διεθνή συνεργάσίαν έπίλύοντες τά διεθνή προβλήματα 
οικονομικής, κοινωνικής, εκπολιτιστικής και ανθρωπιστικής φύσεως καί προ
άγοντες και ένθαρρύνοντες τον σεδασμόν προς τά δικαιώματα του άνθρωπου 
και τάς θεμελιώδεις ελευθερίας διά πάντας άνευ διακρίσεως φυλής^ φύλου, 
γλώσσης ή θρησκείας, καΐ 

4. Νά ώσι κέντρον διά τήν έναρμόνισιν τής δράσεως τών Εθνών προς έπί
τευξιν των κοινών τούτων σκοπών. 

"Αρθρον 2. < . · 
Ό 'Οργανισμός και τά Μέλη του, έν τή επιδιώξει τών σκοπών τών έν άρθρω 

1 εκτιθεμένων, θά ένεργώσι συμφώνως προς τάς ακολούθους αρχάς. 
1. Ό 'Οργανισμός βασίζεται επί τής αρχής τής κυριάρχου Ισότητος δλων 

τών Μελών του. 
2. Πάντα τά Μέλη, έπί σκοπώ δπως έξασφαλισθώσιν είς άπαντα έξ αυτών 

τά δικαιώματα και τά πλεονεκτήματα τά απορρέοντα έκ τής Ιδιότητος αυτών 
ώς Μελών, όφείλουσι νά έκπληρώσι καλή τή πίστει τάς υποχρεώσεις τάς άνα
λαμδανομένας ύπ' αυτών κατά τόν παρόντα Χάρτη ν. 

3. Πάντα τά Μέλη όφείλουσι νά διακανονίζωσι τάς διεθνείς των διαφοράς 
δι' είρηνικών μέσων, κατά τοιούτον τρόπον, ώστε ή διεθνής ειρήνη, ασφάλεια 
καΐ δικαιοσύνη νά μή τίθενται έν κινδύνω. 

4. Πάντα τά Μέλη θά άπέχωσιν είς τάς διεθνείς αυτών σχέσεις τής απειλής 
ή χρήσεως δίας κατά τής εδαφικής άκεραιότητος ή τής πολιτικής ανεξαρτησίας 
οιουδήποτε Κράτους ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον άσυμβίβαστον προς τους 
σκοπούς τών Ηνωμένων 'Εθνών. 

5. Πάντα τά Μέλη θά δίδωσιν είς τον Όργανισμόν τών 'Ηνωμένων 'Εθνών 
πασαν συνδρομήν είς οιανδήποτε ένέργειαν, είς τήν οποίαν ήθελεν ούτος, προβή 
συμφώνως προς τόν παρόντα Χάρτη ν, καί θά άποφεύγωσι τήν παροχή ν συνδρο
μής είς οιονδήποτε Κράτος, εναντίον του οποίου τά 'Ηνωμένα "Εθνη λαμδάνουσι 
προληπτικά ή εξαναγκαστικά μέτρα. 

6. Ό 'Οργανισμός θά έξασφαλίζη ώστε τά Κράτη άτινα δεν εΐναι Μέλη τών 
Ηνωμένων Εθνών νά ένεργώσι συμφώνως προς τάς αρχάς ταύτας, έφ' δσον 
τούτο εΐναι άναγκαΐον διά την τήρησιν τής διεθνούς είρήνης καί ασφαλείας. 

7. Ουδεμία διάταξις έκ τών διαλαμβανομένων είς τόν παρόντα Χάρτην θά 
παρέχη το δικαίωμα είς τά Ηνωμένα "Εθνη νά έπεμβαίνωσιν είς ζητήματα ανή
κοντα ουσιαστικώς είς τήν έσωτερικήν δικαιοδοσίαν οιουδήποτε Κράτους ή θά 
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υπόχρεοι τά Μέλη νά ύποβάλλωσι παρόμοια ζητήματα προς διακανονισμόν κατά 
τόν παρόντα Χάρτην. Ή αρχή αΰτη έν τούτοις δέν θα παρεμποδίζη τήν έφαρμο
γήν εξαναγκαστικών μέτρων κατά το κεφάλαιον 7. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON 2. 
Μ έ λ η . 

"Αρθρον 3. 
'Αρχικά Μέλη των 'Ηνωμένων Εθνών θά είναι τά Κράτη, άτινα μετάσχοντα 

εις τήν έν Ά γ ί ω Φραγκίσκω Συνδιάσκεψιν τών 'Ηνωμένων 'Εθνών έπί της Διε
θνούς 'Οργανώσεως ή ύπογράψαντα προγενεστέρως τήν δήλωσιν τών Ηνωμέ
νων Εθνών της 1ης Ιανουαρίου 1942, θά ύπόγράψωσι τόν παρόντα Χάρτην και 
θά έπικυρώσωσιν αυτόν συμφώνως τω άρθρω 110. 

"Αρθρον 4. 
1. Μέλη τών 'Ηνωμένων 'Εθνών δύνανται νά γίνουν πάντα τά Κράτη τά επι

θυμούντα την ΕΙρήνην, άτινα αποδέχονται τάς υποχρεώσεις τάς διαλαμβανομέ
νας είς τόν παρόντα Χάρτην κάΙ άτινα κατά τήν κρίσιν του 'Οργανισμού είναι 
ικανά καΐ £χωσι τήν διάθεσιν νά έκπληρώσωσι τάς υποχρεώσεις ταύτας. 

2. Ή αποδοχή ως Μέλους οιουδήποτε Κράτους ε'ις τά 'Ηνωμένα "Εθνη θά 
γίνεται δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως τη προτάσει του Συμβουλίου 
'Ασφαλείας. 

"Αρθρον 5. 
Μέλος τών 'Ηνωμένων Εθνών εναντίον του οποίου έ'χει άναληφθή ύπό του 

Συμβουλίου 'Ασφαλείας ενέργεια προληπτική ή εξαναγκαστική δύναται νά στε
ρηθη προσωρινώς ύπό της Γενικής Συνελεύσεως τών δικαιωμάτων καΐ προνο
μίων του Μέλους τη προτάσει του Συμβουλίου 'Ασφαλείας. Ή άσκησις τών 
δικαιωμάτων και προνομίων τούτων δύναται νά άποκατασταθη πάλιν ύπό του 
Συμβουλίου 'Ασφαλείας. 
.,  "Αρθρον 6. 

Μέλος τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, δπερ επανειλημμένως παρεβίασε τάς αρχάς 
τάς περιλαμβανομένας είς τόν παρόντα Χάρτην, δύναται νά άποβληθή του 'Ορ
γανισμού ύπό της Γενικής Συνελεύσεως τη προτάσει τόΟ Συμβουλίου 'Ασφα
λείας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3. 
" Ο ρ γ α ν α . 
"Αρθρον 7. 

1. Ώ ς κύρια όργανα τών 'Ηνωμένων 'Εθνών συνιστώνται τά ακόλουθα : 
ή Γενική Συνέλευσις, τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας, Οίκονομικόν και Κοινωνικόν 
Συμβούλιον, τό Συμβούλιον Κηδεμονίας, τό Διεθνές Δικαστήριον καΐ ή Γραμ
ματεία. 

2. "Αλλα επικουρικά όργανα δύνανται νά συστηθώσιν, έάν θεωρηθώσιν 
αναγκαία, συμφώνως προς τόν παρόντα Χάρτην. 

"Αρθρον 8. 
Τά 'Ηνωμένα "Εθνη δέν θά θέσωσιν ούδένα περιορισμόν είς τήν εκλογιμό

τητα ανδρών καΐ γυναικών ΐνα μετέχωσιν ύπό οιανδήποτε ίδιότητα καΐ έπί ϊσοις 
δροις ε'ις τά κύρια ή επικουρικά όργανα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4. 
Ή Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ ι ς . 

Σύνθεσις. 
"Αρθρον 9. 

1. Ή Γενική Συνέλευσις θά άποτελήται έκ πάντων τών Μελών τών 'Ηνω
μένων 'Εθνών. 
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2. "Εκαστον Μέλος δεν θά εχη πλείονας των πέντε αντιπροσώπων είς την 
Γενικήν Συνέλευσιν. 

* Καθήκοντα και έξουσίαι. 
"Αρθρον 10. 

Ή Γενική Συνέλευσις δύναται να συζήτηση οιαδήποτε ζητήματα ή θέματα 
εντός του πλαισίου του παρόντος Χάρτου ή σχετιζόμενα με τάς εξουσίας καΐ κα

r θήκοντά οιουδήποτε έκ των οργάνων των προβλεπομένων είς τόν παρόντα Χάρ
τη ν καί, έκτος της περιπτώσεως του άρθρου 12, δύναται να κάμνη προτάσεις είς 
τα Μέλη των Ηνωμένων 'Εθνών ή εις τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας ή είς αμφότερα 
έπί οίουδήποτε παρομοίου ζητήματος ή θέματος. 

"Αρθρον 11. 
1. Ή Γενική Συνέλευσΐ". δύναται να έξετάζη τάς γενικάς αρχάς συνεργα

* σίας προς διατήρησιν της διεθνούς ειρήνης καί ασφαλείας, περιλαμβανομένων 
και των άρχων των διεπουσών τόν άφοπλισμόν και την ρύθμισιν των εξοπλισμών, 
καί δύναται νά κάμνη προτάσεις, δσον άφορα τάς αρχάς ταύτας, προς τά Μέλη 
ή τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας ή καί είς αμφότερα. 

2. Ή Γενική Συνέλευσις δύναται νά συζητή παν ζήτημα άναφερόμενον είς 
τήν διατήρησιν της διεθνούς ειρήνης καί ασφαλείας δπερ ήθελεν άχθη ενώπιον 
αυτής ύπό οιουδήποτε Μέλους των Ηνωμένων Εθνών, ή ύπό του Συμβουλίου 
"Ασφαλείας ή ύπό Κράτους τινός δπερ δεν είναι Μέλος τών 'Ηνωμένων Εθνών, 
συμφώνως τω άρθρω 35, παράγραφος 2, καί εξαιρέσει τών προβλεπομένων ύπό 
του άρθρου 12, δύναται νά κάμνη προτάσεις περί παντός τοιούτου ζητήματος 
προς τό ένδιαφερόμενον κράτος, ή τά ενδιαφερόμενα κράτη ή προς τό Συμβού
λιον 'Ασφαλείας ή καί προς αμφότερα. Οιονδήποτε τοιούτον ζήτημα, δπερ απαι
τεί ένέργειαν, θά παραπέμπηται εις τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας ύπό της Γενικής 
Συνελεύσεως πρό ή κατόπιν της συζητήσεως. 

3. Ή Γενική Συνέλευσις δύναται νά έπισύρη τήν προσοχήν του Συμβουλίου 
'Ασφαλείας έπί καταστάσεων, αΐτινες θά ήδύναντο νά θέσωσιν έν κινδύνω τήν 
διεθνή είρήνην καί άσφάλειαν. 

4. Αϊ έξουσίαι της Γενικής Συνελεύσεως αϊ καθοριζόμενοι είς τό παρόν 
< άρθρον δεν περιορίζουν τήν γενικήν έ'κτασιν του άρθρου 10. 

"Αρθρον 12. 
1. Έφ' δσον τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας άσκή έν σχέσει προς οιανδήποτε 

διαφοράν ή κατάστασιν, τά καθήκοντα τά προβλεπόμενα ύπό του παρόντος Χάρ
του, ή Γενική Συνέλευσις δεν θά ύποβάλλη προτάσεις άναφορικώς μέ τήν έν 
λόγω διαφοράν ή κατάστασιν, έκτος έάν ζητήση τούτο τό Συμβούλιον 'Ασφα
λείας. 

2. Ό Γενικός Γραμματεύς, τη συναινέσει του Συμβουλίου 'Ασφαλείας, θά 
άνακοινοΐ ε'ις τήν Γενικήν Συνέλευσιν καθ' έκάστην σύνοδον πάντα τά ζητήματα 
τά σχετικά προς τήν διατήρησιν της διεθνούς ειρήνης καί ασφαλείας ατινα συζη
τούνται ύπό του Συμβουλίου 'Ασφαλείας καί ομοίως θά ε'ιδοποιή τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν ή τά Μέλη τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, έάν ή Γενική, Συνέλευσις δέν ευ
ρίσκεται έν συνόδω, ευθύς ώς τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας παύση νά άσχολήται 
μέ τά ζητήματα ταύτα. 

"Αρθρον 13. 
1. Ή Γενική Συνέλευσις θά εγκαινίαση μελετάς καί θά κάμνη προτάσεις 

προς τόν σκοπόν δπως : 
* (α) προαγάγη τήν διεθνή συνεργασίαν έπί του πολιτικού πεδίου καί ένθαρ

ρύνη τήν προοδευτικήν άνάπτυξιν του διεθνούς δικαίου καί τήν κωδικο
ποίησιν αύτοΰ" 
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(β) προαγάγη την διεθνή συνεργασίαν εις το οίκονομικόν, κοινωνικόν, έκ
πολιτιστικόν, έκπαιδευτικόν και ύγειονομικόν πεδίον και υποβοήθηση 
την πραγμάτωσιν των δικαιωμάτων τοΟ ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών δια πάντας άνευ διακρίσεως φυλής, φύλου, γλώσσης ή θρη
σκείας. 

2. ΑΊ περαιτέρω εύθυναι, καθήκοντα και έξουσίαι της Γενικής Συνελεύσεως, 
δσον άφορα τα ζητήματα τα αναφερόμενα εις την ανωτέρω παράγραφον 1 (β) 
εκτίθενται εις τα Κεφάλαια 9 και 10. 

"Αρθρον 14. 
Ύπό την έπιφύλαξιν τών διατάξεων τοΰ άρθρου 12 ή Γενική Συνέλευσις 

δύναται νά προτείνη μέτρα δια τήν είρηνική,ν διευθέτησιν πάσης καταστάσεως, 
ανεξαρτήτως του πώς προεκλήθη αυτή, ή ν αϋτη θεωρεί ως δυναμένη ν νά βλάψη 
τήν γενικήν εύημερίαν ή τάς φιλικάς σχέσεις μεταξύ τών εθνών, συμπεριλαμβα
νομένων τών καταστάσεων τών προερχομένων έκ παραβιάσεως τινός τών έν τω 
παρόντι Χάρτη εκτιθεμένων Σκοπών και 'Αρχών τών 'Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον 15. 
1. Ή Γενική Συνέλευσις θά λαμβάνη και θά έξετάζη ετησίας και είδικάς 

εκθέσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αϊ εκθέσεις αύται δέον νά περιλαμβά
νωσιν άπολογισμόν τών άποφασισθέντων ή ληφθέντων μέτρων παρά του Συμ
βουλίου 'Ασφαλείας προς διατήρησιν τής διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας. 

Ή Γενική Συνέλευσις θά λαμβάνη και θά έξετάζη εκθέσεις τών άλλων 
οργάνων τών 'Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον 16. 
Ή Γενική Συνέλευσις θά έκτελή έν σχέσει μέ το διεθνές σύστημα Κηδεμο

νίας, τά καθήκοντα τά καθοριζόμενα δι' αυτό ύπό τών Κεφαλαίων 12 και 13 
συμπεριλαμβανομένης και τής εγκρίσεως τών συμφωνιών Κηδεμονίας διά περι
οχάς μή χαρακτηριζόμενος ώς στρατηγικός. 

"Αρθρον 17. 
1. Ή Γενική Συνέλευσις θά έξετάζη και θά έγκρίνη τόν προϋπολογισμόν 

του 'Οργανισμού. 
2. Αϊ δαπάναι τοΰ 'Οργανισμού θά βαρύνωσι τά Μέλη κατά τήν γινομένην 

ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως κατανομή ν. 
3. Ή Γενική, Συνέλευσις θά έξετάζη και θά έγκρίνη πάντα διακανονισμόν 

οίκονομικόν ή προϋπολογισμού μετά τών ειδικευμένων οργανώσεων τών αναφε
ρομένων έν άρθρω 57 καΐ θά έξετάζη τους διοικητικούς προϋπολογισμούς τών 
τοιούτων ειδικευμένων οργανώσεων προς τόν σκοπόν του νά προβαίνη εις προ
τάσεις προς τάς ένδιαφερομένας οργανώσεις. 

Ψηφοφορία. 
"Αρθρον 18. 

1. "Εκαστον μέλος τής Γενικής Συνελεύσεως θά έ'χη μίαν ψήφον. 
2. ΑΙ αποφάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως έπί σοβαρών ζητημάτων θά λαμ

βάνωνται κατά πλειοψηφίαν τών δύο τρίτων τών παρόντων και ψηφιζόντων Με
λών. Μεταξύ τών ζητημάτων τούτων συγκαταλέγονται : Προτάσεις άφορώσαι 
τήν διατήρησιν τής διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας, τήν έκλογήν τών μή μονί
μων μελών του Συμβουλίου 'Ασφαλείας, τήν έκλογήν τών μελών του Οικονο
μικού και" Κοινωνικού Συμβουλίου, τήν έκλογήν τών μελών τοΰ Συμβουλίου 
Κηδεμονίας συμφώνως τη παραγράφω 1 (γ) του άρθρου 86, τήν άποδοχήν νέων 
Μελών μεταξύ τών 'Ηνωμένων Εθνών, τήν άναστολήν τών δικαιωμάτων και προ
νομίων τής ιδιότητος του Μέλους, τήν άποβολήν Μελών, ζητήματα αναφερόμενα 
εις τήν λειτουργίαν του συστήματος ΚηδρμονίαΓ και ζητήματα προηπολογισμοΰ. 
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3. 'Αποφάσεις επί άλλων ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένου καΐ τοΟ καθο
ρισμού προσθέτων κατηγοριών ζητημάτων, έφ' ών θά λαμβάνεται άπόφασις δια 
πλειοψηφίας τών δύο τρίτων, θά λαμβάνονται υπό της πλειοψηφίας των παρόν
των καΐ ψηφιζόντων Μελών. 

"Αρθρον 19. 
Μέλος τών Ηνωμένων Εθνών, δπερ ήθελε καθυστερήσει τήν καταβολήν τών 

συνδρομών του προς τόν Όργανισμόν δέν θά έχη ψηφον έν τη Γενική Συνελεύ
σει έάν τό καθυστερούμενον ΰπ' αύτου ποσόν είναι ίσον ή ύπερβαίνη τάς όφειλο
μένας υπ' αύτου συνδρομάς τών προηγουμένων δύο πλήρων ετών. Ή Γενική 
Συνέλευσις δύνοτται, ούχ' ήττον, νά έπιτρέψη είς τοιούτο Μέλος νά ψηφίση, έάν 
βεβαιωθή δτι ή μή, πληρωμή οφείλεται είς συνθήκας ανεξαρτήτους της θελήσεως 
του. 

Σ υνεδρίαι. 
"Αρθρον 20. 

Ή Γενική Συνέλευσις θά συνέρχεται εις τακτική ν έτησίαν σύνοδον καί, οσά
κις ήθελον απαιτήσει τοΟτο αϊ περιστάσεις, είς έκτακτους τοιαύτας. At έκτα
κτοι σύνοδοι θά συγκαλούνται ύπό του Γενικού Γραμματέως τη αϊ.τήσει του Συμ
βουλίου Ασφαλείας ή της πλειοψηφίας τών Μελών του 'Οργανισμού τών Ηνω
μένων Εθνών. 

"Αρθρον 21. 
"Η Γενική Συνέλευσις θά καταρτίση τόν έσωτερικόν αύτης Κανονισμόν. θ ά 

έκλέγη τόν Πρόεδρον αύτης δι* έκάστην σύνοδον. 

"Αρθρον 22. 
Ή Γενική Συνέλευσις θά συγκροτή δσα κρίνει άναγκαΐον βοηθητικά όργα

να διά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων της. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON 5. 
Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν " Α σ φ α λ ε ί α ς . 

Σ ύνθεσις. 
"Αρθρον 23. 

1. Τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας θά συγκροτηται έκ δεκαπέντε Μελών τών 
Ηνωμένων 'Εθνών. "Η Δημοκρατία της Κίνας, ή Γαλλία, ή "Ενωσις τών Σοβιε
τικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, τό "Ηνωμένον Βασίλειον Μεγάλης Βρεττα
νίας καΐ Βορείου Ιρλανδ ίας καΐ αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι της 'Αμερικής θά είναι 
μόνιμα μέλη του Συμβουλίου 'Ασφαλείας. "Η Γενική Συνέλευσις θά έκλέγη 
δέκα έτερα Μέλη έκ τών 'Ηνωμένων Εθνών ως μή μόνιμα μέλη του Συμβουλίου 
'Ασφαλείας, λαμβανομένης δεόντως υπ' δψιν έν πρώτοις της συμβολής τών δια
φόρων Μελών τών 'Ηνωμένων 'Εθνών είς τήν διατήρησιν της διεθνοΟς είρήνης 
καΐ ασφαλείας καΐ είς τους όίλλους σκοπούς τοΟ "Οργανισμού, ώς επίσης καΐ 
της δικαίας κατανομής άπό απόψεως γεωγραφικής θέσεως. 

2. Τά μή, μόνιμα μέλη του Συμβουλίου 'Ασφαλείας θά έκλέγωνται διά περί
οδον δύο ετών. Κατά τήν πρώτην έκλογήν τών μήμονίμων μελών μετά τήν αΰ
ξησιν της συνθέσεως του Συμβουλίου 'Ασφαλείας άπό ένδεκα είς δεκαπέντε 
μέλη, δύο έκ τών τεσσάρων επιπρόσθετων μελών θά έκλεγώσι διά περίοδον ενός 
έτους. Έξερχόμενον μέλος δέν θά είναι αμέσως έπανεκλέξιμον. 

3. "Εκαστον μέλος του Συμβουλίου θά έχη ένα άντιπρόσωπον. 

Καθήκοντα καΐ έξουσίαι. 
"Αρθρον 24. 

1. " Ι να έξασφαλισθή ταχεία και αποτελεσματική δρασις τών 'Ηνωμένων 
Εθνών, τά Μέλη αυτών άναθέτουσιν ε'ις τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας τήν κυρίαν 
εύθύνην διά τήν διατήρησιν της διεθνοΟς είρήνης καί ασφαλείας καΐ συμφωνου
σιν δτι έν τη εκτελέσει τών έκ της ευθύνης ταύτης καθηκόντων του τό Συμβού
λιον 'Ασφαλείας ένεργεΐ έξ ονόματος των. 
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2. Τό Συμβούλιον "Ασφαλείας έν τη εκτελέσει των καθηκόντων του τούτων 
θά ένεργη συμφώνως προς τους σκοπούς και τάς αρχάς τών 'Ηνωμένων Εθνών. 
At είδικαί έξουσίαι, αί απονεμόμενοι είς τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας προς έκ
πλήρωσιν τών καθηκόντων του τούτων, καθορίζονται είς τά Κεφάλαια 6, 7, 8 
καΐ 12. 

3. Τό Συμβούλιον Ασφαλείας θά ύποβάλλη είς την Γενικήν Συνέλευσιν 
ετησίας καί, οσάκις είναι άναγκαΐον, είδικάς εκθέσεις προς έξέτασιν ύπ* αυτής. 

"Αρθρον 25. 
Τά Μέλη τών "Ηνωμένων Εθνών συμφωνουσιν όπως άποδέχωνται καί έκτε

λώσι τάς αποφάσεις του Συμβουλίου 'Ασφαλείας συμφώνως προς τόν παρόντα 
Χάρτην. 

"Αρθρον 26. 
Τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας, δπως προαγάγη τήν εγκαθίδρυσα/ καί διατή

ρησιν διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας μέ τήν έλαχίστην χρησιμοποίησιν τών οίκο
νομικών καί ανθρωπίνων πόρων του κόσμου δι' εξοπλισμούς, θά είναι έπιφορτι
σμένον, βοηθούμενον καί ύπό της Επιτροπής του Στρατιωτικού Επιτελείου, της 
αναφερομένης είς τό άρθρον 47, νά καταρτίζη σχέδια ύποβλητέα εις τά Μέλη 
τών Ηνωμένων Εθνών διά τήν έγκαθίδρυσιν συστήματος ρυθμίσεως τών εξο
πλισμών. 

Ψηφοφορία. 
"Αρθρον 27. 

1. "Εκαστον μέλος του Συμβουλίου 'Ασφαλείας θά έχη μίαν ψήφον. 
2. 'Αποφάσεις του Συμβουλίου 'Ασφαλείας έπι ζητημάτων διαδικασίας θά 

λαμβάνωνται διά της συμφώνου ψήφου εννέα μελών. 
3. 'Αποφάσεις του Συμβουλίου 'Ασφαλείας έφ* δλων τών άλλων ζητημάτων 

θά λαμβάνωνται διά της συμφώνου ψήφου εννέα μελών, συμπεριλαμβανομένων 
τών συμφώνων ψήφων τών μονίμων μελών, ύπό τόν δρον δτι, έπί αποφάσεων περί 
ών τό Κεφάλαιον 6 καί ή παράγραφος 3 του άρθρου 52, δ διάδικος είς τήν διέ
νεξιν θά άπέχη της ψηφοφορίας. 

Διαδικασία. 
"Αρθρον 28. 

1. Τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας θά όργανωθή κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά 
λειτουργή συνεχώς. Προς τόν σκοπόν τούτον μέλος του Συμβουλίου 'Ασφα
λείας θά αντιπροσωπεύεται πάντοτε είς τήν Μδραν του ΌργανισμοΟ. 

2. Τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας θά συνεδριάζη περιοδικώς οπότε έ*καστον 
τών μελών του θά δύναται, έάν οϋτω έπιθυμή, νά έκπροσωπήται δι* ενός μέλους 
της Κυβερνήσεως ή δι* έτερου αντιπροσώπου ειδικώς διοριζομένου. 

3. Τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας θά δύναται νά συνεδριάζω εις μέρη άλλα 
πλην του τόπου της έδρας του 'Οργανισμού, οσάκις τοΰτο κατά τήν κρίσιν του 
θά διευκολύνη καλλίτερον τό έργον του. 

"Αρθρον 29. 
Τό Συμβούλιον Ασφαλείας θά δύναται νά συστήση τά βοηθητικά δργανα, 

άτινα ήθελε κρίνει αναγκαία διά τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων του. 

"Αρθρον 30. 
Τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας θά καταρτίση τόν έσωτερικόν Κανονισμόν αυ

τού, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου της εκλογής του Προέδρου του. 
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"Αρθρον 31. 
Παν Μέλος των Ηνωμένων Εθνών, δπερ δέν τυγχάνει Μέλος του Συμβου

λίου 'Ασφαλείας, δύναται νά μετέχη, άνευ ψήφου, εις τήν συζήτησιν οίουδήποτε 
ζητήματος παραπεμφθέντος ενώπιον του Συμβουλίου 'Ασφαλείας, καΐ οσάκις τό 
Συμβούλιον κρίνει δτι τα συμφέροντα του Μέλους εκείνου ειδικώς θίγονται. 

"Αρθρον 32. 
Παν Μέλος τών 'Ηνωμένων Εθνών, δπερ δέν τυγχάνει Μέλος τοΟ Συμβου

λίου 'Ασφαλείας ή οίονδήποτε Κράτος, δπερ δέν τυγχάνει Μέλος τών Ηνωμένων 
Εθνών, έάν είναι διάδικον μέρος είς διαφοράν τίνα συζητουμένην ύπό τοΟ Συμ
βουλίου 'Ασφαλείας, θέλει προσκαληται νά συμμετέχη άνευ ψήφου είς τήν συζή
τησιν έπί της έν λόγω διαφοράς. Τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας θα καθορίζη τους 
δρους, ώς ήθελε κρίνει δίκαιον διά τήν τοιαύτην συμμετοχήν Κράτους τινός μή 
Μέλους τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON 6. 
Ε ι ρ η ν ι κ ή δ ι ε υ θ έ τ η σ ι ς τ ώ ν δ ι α φ ο ρ ώ ν . 

"Αρθρον 33. 
1. Τά ενδιαφερόμενα μέρη ..είς πασαν διαφοράν ήτις διά της παρατάσεως 

της δύναται νά θέση έν κινδύνώ τήν διατήρησιν της διεθνούς ειρήνης καΐ ασφα
λείας, θά επιζητούν πρωτίστως τήν λύσιν της διαφοράς διά διαπραγματεύσεων, 
έρεύνης, μεσολαβήσεως, συνδιαλλαγής, διαιτησίας, δικαστικού διακανονισμού, 
προσφυγής είς τοπικάς οργανώσεις ή διευθετήσεις ή άλλων ειρηνικών μέσων 
της εκλογής των. 

2. Τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας θά καλή τά διαφωνούντα μέρη, οπόταν κρίνη 
τούτο άναγκαΐον, νά λύωσι τάς διαφοράς των διά τοιούτων μέσων. 

"Αρθρον 34. 
Τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας θά δύναται νά έξετάζη πασαν διαφοράν, ή πα

σαν κατάστασιν, ήτις θά ήδύνατο νά όδηγήση είς διεθνή προστριβήν ή νά έγείρη 
διενέξεις, προς τόν σκοπόν δπως άποφανθή έάν ή έξακολούθησις της διαφο
ράς ή καταστάσεως θά ήδύνατο νά έπαπειλήση τήν διατήρησιν της διεθνούς είρή
νης κα ι ασφαλείας. 

"Αρθρον 35. 
1. Οιονδήποτε Μέλος τών 'Ηνωμένων 'Εθνών θά δύναται νά φέρη οίανδή

ποτε διαφοράν ή οιανδήποτε κατάστασιν φύσεως τοιαύτης ώς έν άρθρω 34 ανα
φέρεται, ενώπιον του Συμβουλίου 'Ασφαλείας ή της Γενικής Συνελεύσεως. 

2. Κράτος τό όποιον δέν εΐναι Μέλος τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, δύναται νά 
φέρη ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας ή της Γενικής Συνελεύσεως οίονδή
ποτε διαφοράν, είς τήν οποίαν αυτό είναι έ*ν τών ενδιαφερομένων μερών, έάν 
άποδέχηται έκ τών προτέρων, είς δ,τι άφορα τήν διαφοράν, τάς υποχρεώσεις 
ειρηνικού διακανονισμού, ας προβλέπει ό παρών Χάρτης. 

3. ΑΊ έργασίαι τής Γενικής Συνελεύσεως έν σχέσει μέ ζητήματα φερόμενα 
ενώπιον αυτής κατά τό παρόν άρθρον, θά υπόκεινται είς τάς διατάξεις τών άρ
θρων 11 και 12. 

"Αρθρον 36. 
1. Τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας δύναται, είς οίονδήποτε στάδιον διαφοράς 

τίνος, φύσεως ώς ή αναφερομένη έν άρθρω 33, ή καταστάσεως όμοίας φύσεως, 
νά συστήση κατάλληλα μέτρα ή μεθόδους διευθετήσεως. 

2. Τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας δέον νά έξετάζη διά τόν διακανονισμόν της 
διαφοράς, οιανδήποτε διαδικασίαν ήτις ήδη έχει υίοθετηθή ύπό τών ενδιαφερο
μένων μερών. 
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3. Τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας, ύποβάλλον προτάσεις κατά τό παρόν άρ
θρον, δέον επίσης να λαμβάνη ύπ' δψιν δτι νομικαι διαφοραΐ πρέπει κατά κανόνα 
νά φέρωνται ύπό των ενδιαφερομένων μερών ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου 
συμφώνως προς τάς διατάξεις του Καταστατικού τοΟ Δικαστηρίου. 

"Αρθρον 37. 
1. Έάν τά διάδικα μέρη εις τίνα διαφοράν της έν άρθρω 33 αναφερομένης 

φύσεως, δέν επιτύχουν νά διακανονίσωσι ταύτην διά τών έν τω άρθρω τούτω 
προβλεπομένων μέσων πρέπει νά φέρωσι ταύτην ενώπιον του Συμβουλίου 'Ασφα
λείας. 

2. Έάν τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας κρίνη δτι ή συνέχισις της διαφοράς τείνει 
πράγματι νά έπαπειλήση τήν διατήρησιν της διεθνούς εϊρήνης καΐ ασφαλείας, 
θά άποφασίζη ή νά προβαίνη ε'ις ενεργείας κατά τό άρθρον 36 ή νά είσηγήται 
οΤους ήθελε θεωρήσει καταλλήλους δρους διακανονισμού. 

"Αρθρον 38. 
Χωρίς νά θίγωνται αϊ διατάξεις τών άρθρων 33—37, τό Συμβούλιον Ασφα

λείας δύναται, έάν δλα τά ενδιαφερόμενα μέρη εις διαφοράν τίνα τό ζητήσωσι, 
νά κάμνη συστάσεις είς τά διαμαχόμενα μέρη προς είρηνικόν διακανονισμόν της 
διαφοράς. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ 7. 
Ε ν έ ρ γ ε ι α έ ν π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ά π ε ι λ ή ς τ η ς 

ε Ι ρ ή ν η ς , δ ι α τ α ρ ά ξ ε ω ς τ η ς ε Ι ρ ή ν η ς 
κ α ι ε π ι θ ε τ ι κ ώ ν π ρ ά ξ ε ω ν . 

"Αρθρον 39. 
Τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας θά αποφαίνεται περί της υπάρξεως απειλής 

κατά της εΙρήνης, διαταράξεως της εΙρήνης ή επιθετικής πράξεως καΐ θά προ
βαίνη είς συστάσεις ή θά άποφασίζη περί τών ληπτέων μέτρων συμφώνως προς 
τά άρθρα 41 και 42 προς διατήρησιν ή άποκατάστασιν τής διεθνούς εΙρήνης καΐ 
ασφαλείας. 

"Αρθρον 40. 
Τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας, ίνα παρεμπόδιση τήν έπιδείνωσιν καταστάσεως 

τίνος, δύναται, πρίν είσηγηθή ή άποφασίση έπι τών μέτρων τών προβλεπομένων 
έν άρθρω 39, νά προσκαλέση τά ενδιαφερόμενα μέρη νά συμμορφωθώσι προς 
οία ήθελον κρίνει αναγκαία ή εύκταΐα προσωρινά μέτρα. Τά προσωρινά ταΰτα 
μέτρα δέν θά παραβλάπτωσι τά δικαιώματα ή τάς αξιώσεις ή τήν θέσιν 
τών ενδιαφερομένων μερών. Τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας θά σημειώνη δεόντως 
τήν παράλειψιν συμμορφώσεως μέρους τινός προς τά έν λόγω προσωρινά μέτρα. 

"Αρθρον 41. 
Τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας δύναται νά άποφασίζη τίνα μέτρα, μή συνεπα

γόμενα τήν χρήσιν της ένοπλου βίας δέον νά χρησιμοποιηθώσι προς έπιβολήν 
τών αποφάσεων του και δύναται νά προσκαλή τά Μέλη τών 'Ηνωμένων 'Εθνών 
νά θέσωσιν είς έφαρμογήν τά τοιαύτα μέτρα. Ταύτα δύνανται νά περιλαμβά
νουν διακοπήν πλήρη ή μερικήν τών οίκονομικών σχέσεων, τών σιδηροδρομικών, 
θαλασσίων, έναερίων, ταχυδρομικών, τηλεγραφικών ραδιοφωνικών καΐ λοιπών 
μέσων συγκοινωνίας και τήν διακοπήν τών διπλωματικών σχέσεων. 

"Αρθρον 42. 
Έάν τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας ήθελε θεωρήσει τά προβλεπόμενα ύπό του 

άρθρου 41 μέτρα μή τελεσφόρα ή ήθελον ταύτα άποδειχθή μή τελεσφόρα θά δύ
ναται νά άναλάβη άπό αέρος, θαλάσσης ή διά στρατιωτικών δυνάμεων της ξη
ράς, τήν δρασιν ήτις θά είναι αναγκαία δπως διατηρηθή ή άποκατασταθη ή διε
θνής εΙρήνη καΐ ασφάλεια. Παρομοία δρασις θά δύναται νά περιλαμβάνη 
στρατιωτικάς επιδείξεις, άποκλεισμόν και άλλας επιχειρήσεις άπό αέρος, θα
λάσσης ή ξηράς ύπό Μελών τών 'Ηνωμένων Εθνών. 
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"Αρθρον 43. 

1. Πάντα τ ά Μέλη των Ηνωμένων 'Εθνών, προς τόν σκοπόν δπως συμβάλω
σιν εις την διατήρησιν της διεθνούς εΙρήνης και ασφαλείας, άναλαμβάνουσι νά 
θέσωσιν εις τήν διάθεσιν του Συμβουλίου 'Ασφαλείας, τη προσκλήσει τούτου καΐ 
συμφώνως προς είδική,ν συμφωνίαν ή συμφωνίας, ένοπλους δυνάμεις, συνδρομήν 
καΐ ευκολίας, συμπεριλαμβανομένου καΐ του δικαιώματος διελεύσεως, αναγ
καίων προς τόν σκοπόν της διατηρήσεως της διεθνούς εΙρήνης καΐ ασφα
λείας. 

2. Παρομοία συμφωνία ή συμφωνίαι θά καθορίζουν τόν αριθμόν καΐ τήν 
φύσιν τών στρατιωτικών δυνάμεων, τόν βαθμόν της ετοιμασίας καΐ της γενικής 
θέσεως των, ώς καΐ τήν φύσιν τών ευκολιών καΐ της συνδρομής άτινα θά πρόκει
τα ι νά παρασχεθώσι. 

3. Ή συμφωνία ή αί συμφωνίαι τίθενται υπό διαπραγμάτευσιν τό ταχύτερον 
τη πρωτοβουλία του Συμβουλίου 'Ασφαλείας, θ ά συνάπτωνται μεταξύ του 
Συμβουλίου 'Ασφαλείας καΐ Μελών ή μεταξύ του Συμβουλίου 'Ασφαλείας καΐ 
ομάδων Μελών και θά υπόκεινται είς έπικύρωσιν ύπό τών Κρατών ortiya τάς 
ύπογράφουσι συμφώνως προς τους οικείους αυτών συνταγματικούς κανόνας. 

"Αρθρον 44. 
"Οταν τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας άποφασίση νά χρησιμοποίηση βίαν, θά 

όφείλη, πρίν ή προσκαλέση Μέλος τ ι μή άντιπροσωπευόμενον παρ' αύτω νά 
διάθεση ένοπλους δυνάμεις προς έκπλήρωσιν τών διά του άρθρου 43 ανειλημ
μένων υποχρεώσεων, νά καλέση τό περί οδ ό λόγος Μέλος, έάν τούτο τό έπι
θυμή, νά λάβη μέρος είς τάς αποφάσεις του Συμβουλίου 'Ασφαλείας, τάς άφο
ρώσας τήν χρησιμοποίησιν τμημάτων τών ένοπλων δυνάμεων του Μέλους τούτου. 

"Αρθρον 45. 
"Οπως τά Ηνωμένα "Εθνη δύνανται νά λαμδάνωσιν επείγοντα στρατιω

τ ικά μέτρα, τά Μέλη θά έχωσιν αμέσως διαθέσιμα εθνικά αεροπορικά τμήμα
τα διά συνδεδυασμένην διεθνή ένέργειαν εξαναγκασμού. Ή δύναμις και ό 
βαθμός ετοιμασίας τών τμημάτων τούτων καΐ τά σχέδια διά τήν συνδεδυασμέ
νην αυτών ένέργειαν θά καθορίζονται, εντός τών ορίων τών διαγραφομένων 
είς τήν είδικήν συμφωνίαν ή συμφωνίας τήν άναφερομένην έν άρθρω 43, ύπό 
τοΟ Συμβουλίου 'Ασφαλείας τη συνδρομή της Επιτροπής του Στρατιωτικού 
'Επιτελείου. 

"Αρθρον 46. 
Τά σχέδια διά τήν χρησιμοποίησιν στρατιωτικών δυνάμεων θά καταρτί

ζωνται ύπό τοΟ Συμβουλίου 'Ασφαλείας τή συνδρομή τής Επιτροπής τοΟ Στρα
τιωτικού 'Επιτελείου. 

"Αρθρον 47. 
1. 'Επιτροπή Στρατιωτικού 'Επιτελείου θά συσταθή ίνα συμβρυλεύη και 

βοηθή τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας έφ' δλων τών ζητημάτων τών σχετιζομένων 
μέ τάς στροττιωτικάς άνάγκας τοΟ Συμβουλίου 'Ασφαλείας διά τήν διατήρησιν 
της διεθνούς εΙρήνης καΐ ασφαλείας, αήν χρησιμοποίησιν και διοίκησιν τών είς 
τήν διάθεσίν του τιθεμένων δυνάμεων, τήν ρύθμισιν εξοπλισμών καΐ του ενδεχο
μένου αφοπλισμού. 

2. *Η 'Επιτροπή του Στρατιωτικού Επιτελείου θά άποτελήται έκ τών 'Αρ
χηγών τών 'Επιτελείων τών μονίμων μελών του Συμβουλίου 'Ασφαλείας ή τών 
αντιπροσώπων των. Παν μέλος έκ τών 'Ηνωμένων Εθνών, μή μονίμως άντι
προσωπευόμενον παρά τή 'Επιτροπή, θά καλήται ύπό τής Επιτροπής δπως 
σύμπραξη μετ' αυτής δταν ή αποτελεσματική έκπλήρωσις τών καθηκόντων 
τής Επιτροπής άπσιτή τήν συμμετοχήν τοΟ Μέλους εκείνου είς τό έργον της. 

^ 3. Ή 'Επιτροπή του Στρατιωτικό"» Επιτελείου θά είναι υπεύθυνος ενώπιον 
του Συμβουλίου Ασφαλείας διά τήν στρατηγική ν καθοδήγηση/ πασών τών 
στρατιωτικών δυνάμεων τών είς τήν διάθεσιν του Συμβουλίου Ασφαλείας τ ι 
θεμένων. Ζητήματα σχετιζόμενα μέ τήν διοίκησιν τοιούτων δυνάμεων θά ρυθ
μισθώσι μεταγενεστέρως. 
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4. Ή Επιτροπή του Στρατιωτικού Επιτελείου, με τήν Ίςουσιοδότησιν του 
Συμβουλίου Ασφαλείας και μετά συνεννόησιν μετά των αρμοδίων τοπικών 
οργανώσεων, θα δύναται να Ίδρύη τοπικάς ύποεπιτροπάς. 

"Αρθρον 48. 
1. Ή προς εκτέλεσα/ των αποφάσεων τοΰ Συμβουλίου 'Ασφαλείας απαι

τουμένη ενέργεια δια τήν διατήρησιν της διεθνοΟς είρήνης και ασφαλείας θα 
γίνεται ύφ' δλων των Μελών τών 'Ηνωμένων 'Εθνών ή τίνων έξ αυτών, ώς ήθε
λεν αποφασίσει το Συμβούλιον 'Ασφαλείας. 

2. ΤοιαΟται αποφάσεις θά έκτελώνται άπ' ευθείας υπό τών Μελών τών 
'Ηνωμένων Εθνών καΐ διά τών ενεργειών των εις τάς καταλλήλους διεθνείς 
οργανώσεις, τών οποίων τυγχάνουσι μέλη. 

"Αρθρον 49. 
Τά Μέλη τών Ηνωμένων Εθνών θά παρέχωσιν άπό κοινοΟ άμοιβαίαν συν

δρομήν προς έκτέλεσιν τών άποφασιζομένων ύπό τοΰ Συμβουλίου 'Ασφαλείας 
μέτρων. 

"Αρθρον 50. 
Έάν προληπτικά ή εξαναγκαστικά μέτρα εναντίον οιουδήποτε Κράτους 

ληφθώσιν ύπό του Συμβουλίου 'Ασφαλείας, παν άλλο Κράτος, Μέλος ή μή τών 
'Ηνωμένων 'Εθνών, δπερ θεωρεί δτι συνεπεία τών μέτρων τούτων αντιμετωπίζει 
είδικά οίκονομικά προβλήματα απορρέοντα έκ της εφαρμογής τών μέτρων 
τούτων εκτελέσεως, θά έχη τό δικαίωμα νά συμβουλεύηται το Συμβούλιον 
'Ασφαλείας ώς προς τήν λύσιν τών προβλημάτων τούτων. 

"Αρθρον 51. 
Ουδέν έκ τών διαλαμβανομένων έν τω παρόντι Χάρτη θά παρεμποδίζη τό 

φυσικόν δικαίωμα ατομικής ή συλλογικής νομίμου αμύνης εις περίπτωσιν καθ' 
ήν Μέλος τι τών 'Ηνωμένων 'Εθνών ύποστη έπίθεσιν ένοπλον, μέχρις οδ τό Συμ
βούλιον 'Ασφαλείας λάβη τά αναγκαία μέτρα προς διατήρησιν της διεθνούς 
είρήνης καΐ ασφαλείας. Τά ύπό τών Μελών λαμβανόμενα μέτρα, έν τη ασκή
σει του δικαιώματος τούτου νομίμου αμύνης, θά αναφέρωνται αμέσως είς τό 
Συμβούλιον Ασφαλείας και κατ' ουδέν θά θίγουν τήν έξουσίαν και τήν ύπο
χρέωσιν του Συμβουλίου 'Ασφαλείας συμφώνως τω παρόντι Χάρτη δπως άνα
λάδη οποτεδήποτε otocv δρασιν ήθελε κρίνει άναγκαίαν προς διατήρησιν ή απο
κατάσταση/ της διεθνούς είρήνης καΐ ασφαλείας. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON 8. 
Τ ο π ι κ α Ι Σ υ μ φ ω ν ί α ι. 

"Αρθρον 52. 
1. Ουδέν τών έν τω παρόντι Χάρτη διαλαμβανομένων αποκλείει τήν ϋπαρ

ξίν τοπικών συμφωνιών ή οργανώσεων διά τά ζητήματα άτινα, σχετιζόμενα μέ 
τήν διατήρησιν της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας, εΐναι κατάλληλα διά το
πικήν ένέργειοτν, ύπό τόν δρον δτι παρόμοιαι συμφωνίαι ή οργανώσεις και αϊ 
ένέργειαί των τυγχάνουν σύμφωνοι προς τους σκοπούς και τάς αρχάς τών 
Ηνωμένων Εθνών. 

2. Τά μέλη τών 'Ηνωμένων Εθνών προσχωρουντα είς παρόμοιας συμφω
νίας ή συνιστώντα παρομοίας οργανώσεις θά καταβάλλωσι ττάσαν προσπά
θειαν νά επιτύχουν είρηνικήν διευθέτησιν τοπικών διαφορών διά μέσου τοιού
των τοπικών συμφωνιών ή διά τών τοιούτων τοπικών οργανώσεων πριν ή άνα
φέρωσι ταύτας είς τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας. 

3. Τό Σ̂ υμβούλιον ^'Ασφαλείας θά ένθαρρύνη τήν άνάπτυξιν ειρηνικού δια
κανονισμού τών τοπικών διαφορών διά μέσου των τοιούτων τοπικών συμφω
νιών ή διά τών τοιούτων τοπικών οργανώσεων είτε έκ πρωτοβουλίας τών εν
διαφερομένων Κρατών είτε έκ τοιαύτη€ του Συμβουλίου 'Ασφαλείας. 

4 Τό παρόν άρθρον κατ' ουδέν θίγει τήν εφαρμογή ν τών άρθρων 34 και 35. 
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" Αρθρον 53. 
V. Τό Σ ύμβόύλιον "Ασφαλείας θα χρησιμοποιή, οπού θεωρηθή τούτο έπι

βββλημένον, τάς τοπικάς συμφωνίας ή οργανώσεις δια τήν εφαρμογή ν μέτρων 
εξαναγκασμού λαμβανομένων ύπό τήν έξουσίαν του. Ουδεμία δμως ενέργεια 
εξαναγκαστική θα λαμβάνηται δυνάμει τοπικών συμφωνιών ή υπό τοπικών ορ
γανώσεων άνευ της 'εξουσιοδοτήσεως του . Συμβουλίου. 'Ασφαλείας, εξαιρέσει 
τών' μέτρων εναντίον παντός .εχθρικού Κράτους, ώς τοΟτρ καθορίζεται έν τη 
παραγράφω.2 του παρόντος άρθρου, τών προβλεπομένων ,είς έφαρμόγήν του 
άρθρου 107 ή είς τοπικάς συμφωνίας στρεφομένων κατά της επαναλήψεως επι
θετικής πολιτικής άπό μέρους παντός τοιούτου Κράτους, έως οΰ ό 'Οργανισμός 
δυνηθή, τη αίτήσει τών ενδιαφερομένων Κυβερνήσεων, νά άναλάβη τήν εύθύ
νην του νά παρεμπόδιση νέαν έπίθεσιν έκ μέρους τοιούτου τινός Κράτους. 

2 Ό δρος «έχθρικόν κράτος», ώς χρησιμοποιείται είς τήν 1 ην παράγρα
φαν του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται είς παν Κράτος, δπερ κατά τήν διάρ
κειαν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ύπήρξεν έχθρικόν προς οιονδήποτε 
τών Κρατών, άτινα υπογράφουν τον παρόντα Χάρτην. 

"Αρθρον 54. 
Τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας θά κρατήται πάντοτε πλήρως ένήμερον τών 

αναλαμβανομένων ή μελετωμένων ενεργειών δυνάμει τών τοπικών συμφωνιών 
ή τών τοπικών οργανώσεων διά τήν διατήρησιν της διεθνούς είρήνης και ασφα
λείας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9. 
Δ ι ε θ ν ή ς Ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ή κ α ϊ 
Κ ο ι ν ω ν ι κ ή Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α . 

"Αρθρον 55. 
Προς τόν σκοπόν του νά δημιουργηθώσι συνθήκαι σταθερότητος και ευη

μερίας αΐτινες είναι άναγκαΐαι διά τάς είρηνικάς και φιλικάς σχέσεις μεταξύ 
τών 'Εθνών, βασιζόμεναι επί του σεβασμού της αρχής της Ισότητος τών δικαιω
μάτων καΐ αύτοδιαθέσεως τών Λαών, τά 'Ηνωμένα "Εθνη θά εΰνοήσωσι : 

(α) άνύψωσιν του επιπέδου της ζωής, έργασίαν δι" όλους και συνθήκας 
οίκονομικής και κοινωνικής προόδου καΐ αναπτύξεως, 

(β) λύσεις τών διεθνών οικονομικών, κοινωνικών, υγιεινής καΐ συναφών 
προβλημάτων και διεθνή πνευματικήν καΐ εκπαιδευτική ν συνεργασίαν. 

(γ) καθολικόν σεβασμόν και διασψάλισιν τών δικαιωμάτων του άνθρω
που και τών θεμελιωδών ελευθεριών διά πάντας αδιακρίτως φυλής, 
φύλου, γλώσσης ή θρησκείας. 

"Αρθρον 56. 
Πάντα τά Μέλη υπόσχονται δτι θά ένεργώσιν άπό κοινού ή μεμονωμένως 

έν συνεργασία μετά του 'Οργανισμού διά τήν έπιτυχίαν τών σκοπών τών εκτι
θεμένων έν άρθρω 55. 

"Αρθρον 57. 
1. ΑΙ διάφοροι είδικευμέναι οργανώσεις αΐτινες συνεστήθησαν διά διακυ

βερνητικών συμφωνιών και έχουσιν ευρέα διεθνή καθήκοντα, ώς καθορίζεται 
διά τών καταστατικών αυτών πράξεων, είς τό οίκονομικόν, κοινωνικόν, πνευ
ματικόν, έκπαιδευτικόν, ύγειονομικόν και άλλα συναφή πεδία, θά τίθενται είς 
έπαφήν μετά τών Ηνωμένων Εθνών, κατά τάς διατάξεις του άρθρου 63. 

2. Τοιαυται οργανώσεις ούτως τιθέμεναι είς έπαφήν μετά τών 'Ηνωμένων 
Εθνών θά ονομάζονται έν τοις έπομένοις ώς είδικευμέναι οργανώσεις. 
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"Αρθρον 58. 
Ό 'Οργανισμός θα προβαίνη είς υποδείξεις δια τον συντονισμόν της πο

λιτικής καΐ των ενεργειών των ειδικών οργανώσεων. 

"Αρθρον 59. 
Ό 'Οργανισμός, οσάκις τούτο κριθή ένδεικνυόμενον, θα προκαλή διαπραγ

ματεύσεις μεταξύ τών ενδιαφερομένων Κρατών δια την δημιουργίαν νέων ειδι
κευμένων οργανώσεων απαραιτήτων διά την πραγματοποίησιν τών έν αρθρω 
55 εκτιθεμένων σκοπών. 

"Αρθρον 60. 
Ή ευθύνη διά τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων του οργανισμού τών εκτι

θεμένων έν τω παρόντι Κεφαλαίω, θά άνήκη είς τήν Γενική ν Συνέλευσιν καΐ, 
τη εξουσιοδοτήσει της Γενικής Συνελεύσεως, είς τό ΟΙκονομικόν καΐ Κοινωνι
κόν Συμβούλιον, δπερ θά έχη προς τόν σκοπόν τούτον τάς εξουσίας τάς δια
λαμβανόμενος έν τω ΊΟ Κεφαλαίω. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON 10. 
Ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ό ν κ α ι Κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν 

Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν . 
Σύνθεσις. 

"Αρθρον 61. 
1. Τό ΟΙκονομικόν καΐ Κοινωνικόν Συμβούλιον θά συνίσταται έξ είκοσι 

επτά Μελών τών 'Ηνωμένων Εθνών εκλεγομένων ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως. 
2. Ύπό τήν αΐρεσιν τών προνοιών τής Παραγράφου 3, εννέα μέλη του ΟΙ

κονομικου καΐ Κοινωνικού Συμβουλίου θά έκλέγωνται κατ* έτος διά περίοδον 
τριών ετών. Μέλος ούτινος ή θητεία λήγει θά δύναται νά έπανεκλεγή αμέσως. 

3. Κατά τήν πρώτην έκλογήν μετά τήν αΰξησιν τής συνθέσεως του ΟΙκο
νομικοΟ καΐ Κοινωνικοί) Συμβουλίου άπό δεκαοκτώ είς είκοσιεπτά μέλη, επι
προσθέτως τών μελών τών έκλεγησομένων είς άντικατάστασιν τών £ξ μελών 
τών οποίων ή θητεία θά λήγη κατά τό τέλος του έτους, εννέα επί πλέον μέλη 
θά έκλεγώσι. *Εκ τών εννέα επιπρόσθετων μελών, ή θητεία τριών ούτω εκλε
γομένων μελών θά λήγη μετά τό πέρας ενός έτους καΐ τριών άλλων μετά τό 
πέρας δύο ετών, συμφώνως προς διευθετήσεις γενομένας ύπό τής Γενικής Συνε
λεύσεως. 

4. "Εκαστον μέλος του ΟΙκονομικοΟ και Κοινωνικού Συμβουλίου, θά έχη 
h/cc άντιπρόσωπον. 

Λειτουργίαι καΐ έξουσίαι. 
"Αρθρον 62. 

1. Τό ΟΙκονομικόν καΐ Κοινωνικόν Συμβούλιον δύναται νά κάμνη, ή νά 
προκαλή μελετάς καΐ εκθέσεις, περί διεθνών οίκονομικών, κοινωνικών, πνευ
ματικών, εκπαιδευτικών ζητημάτων καΐ προβλημάτων υγιεινής, ώς καΐ περί 
άλλων συναφών ζητημάτων καΐ νά διατυπώνη συστάσεις ώς προς τοιαύτα ζη
τήματα, προς τήν Γενικήν Συνέλευσιν, προς "τά Μέλη τών 'Ηνωμένων 'Εθνών 
καΐ προς τάς ένδιαφερομένας είδικευμένας οργανώσεις. 

2. Δύναται νά κάμνη είσηγήσεις προς τόν σκοπόν του νά προαγάγη τόν σε
βασμόν καΐ τήν διασφάλισα/ τών δικαιωμάτων του άνθρωπου καΐ τών θεμελιω
δών ελευθεριών διά πάντας. 

3. Δύναται νά προπαρασκευάζη σχέδια συνθηκών προς υποβολή ν είς τήν 
Γενικήν Συνέλευσιν, σχετικώς μέ ζητήματα τής αρμοδιότητος του. 

4. Δύναται νά συγκαλή, συμφώνως προς τους κανόνας τους καθοριζόμε
νους ύπό τών 'Ηνωμένων Εθνών, διεθνείς Συνδιασκέψεις επί θεμάτων τής αρ
μοδιότητος του. 
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"Αρθρον 63. 
1. Τό Οίκονομικόν και Κοινωνικόν Συμβούλιον δύναται να προέρχηται 

είς συμφωνίας μεθ οιωνδήποτε έκ των οργανώσεων των αναφερομένων έν άρ
θρω 57, καθορίζον τους δρους ύφ' ους ή ενδιαφερόμενη όργάνωσις θά τίθεται 
εις έπαφήν μετά των Ηνωμένων Εθνών. Τοιαυται συμφωνίαι θά υπόκεινται 
είς την έγκρισιν της Γενικής Συνελεύσεως. 

2. Δύναται νά συντονίζη τάς ενεργείας των ειδικευμένων οργανώσεων δια 
συνεννοήσεων μετ' αυτών και συστάσεων προς αΰτάς και δ'ιά προτάσεων προς 
τήν Γενικήν Συνέλευσιν καΐ τά Μέλη τών 'Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον 64. 
1. Τό Οίκονομικόν κα ι Κοινωνικόν Συμβούλιον δύναται νά προβαίνρ είς 

τά ενδεικνυόμενα διαβήματα δπως λαμβάνη τακτικάς εκθέσεις τών ειδικευμέ
νων οργανώσεων. Δύναται νά σύμφωνη μετά τών Μελών τών 'Ηνωμένων Ε 
θνών καΐ τών ειδικευμένων οργανώσεων δπως λαμβάνη εκθέσεις περί τών λαμ
βανομένων μέτρων προς έφαρμογήν τών αποφάσεων του και τών συστάσεων 
της Γενικής Συνελεύσεως έπί θεμάτων της αρμοδιότητος του. 

2. Δύναται νά άνακοινοΐ τάς παρατηρήσεις του έπί τών εκθέσεων τούτων 
προς τήν Γενικήν Συνέλευσιν. 

"Αρθρον 65. 
Τό Οίκονομικόν και Κοινωνικόν Συμβούλιον δύναται νά παρέχη πληροφο

ρίας είς τό Συμβούλιον Ασφαλείας καΐ θά βοηθη τό Συμβούλιον Ασφαλείας 
τη αίτήσει του. 

"Αρθρον 66. 
1. Έν τη εκτελέσει τών συστάσεων της Γενικής Συνελεύσεως τό Οίκονο

μικόν καΐ Κοινωνικόν Συμβούλιον θά άσκή δσα καθήκοντα εμπίπτουν είς τήν 
αρμοδιότητα του. 

2. θ ά δύναται τη έγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως, νά προσφέρη υπη
ρεσίας τη αίτήσει τών Μελών τών 'Ηνωμένων Εθνών και τη αίτήσει ειδικευ
μένων οργανισμών. 

3. θ ά έκτελή πάντα τά λοιπά καθήκοντα τά καθοριζόμενα άλλαχοΟ έν 
τω παρόντι Χάρτη ή δσα ήθελον άνατεθή αύτώ ύπό της Γενικής Συνελεύσεως. 

Ψηφοφορία. 
"Αρθρον 67. 

1. "Εκαστον μέλος του ΟΙκονομικου καΐ ΚοινωνικοΟ Συμβουλίου θά έχη 
μίαν ψήφον. 

2. ΑΙ αποφάσεις τοΟ ΟΙκονομικου και ΚοινωνικοΟ Συμβουλίου θά λαμβά
νωνται διά πλειοψηφίας τών παρόντων καΐ ψηφιζόντων μελών. 

Διαδικασία. 
"Αρθρον 68. 

Τό Οίκονομικόν καΐ Κοινωνικόν Συμβούλιον θά ίδρύη Έπιτροπάς έπί του 
οίκονομικου και κοινωνικού πεδίου και διά τήν προοτ/ωγήν τών δικαιωμάτων 
του άνθρωπου και άλλας έπιτροπάς, ώς ήθελεν άπαιτηθή, διά τήν έκπλήρωσιν 
τών καθηκόντων του. 

"Αρθρον 69. 
Τό Οίκονομικόν και Κοινωνικόν Συμβούλιον θά προσκαλή παν Μέλος τών 

Ηνωμένων Εθνών δπως μετάσχη άνευ ψήφου τών διασκέψεων αύτου έπί οιου
δήποτε θέματος είδικώς ενδιαφέροντος τό Μέλος τούτο. 
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"Αρθρον 70. 
Τό Οίκονομικόν και Κοινωνικόν Συμβούλιον δύναται νά κανονίση δπως 

αντιπρόσωποι των ειδικευμένων οργανώσεων μετέχωσιν, άνευ ψήφου, ε'ις τάς 
διασκέψεις του Συμβουλίου ή και των υπ' αύτου συνιστώμενων Επιτροπών ως 
καΐ δπως αντιπρόσωποι αύτου μετέχωσι των διασκέψεων των ειδικευμένων οργα
νώσεων. 

"Αρθρον 71. 
Τό Οίκονομικόν και Κοινωνικόν Συμβούλιον θα δύναται νά διακανονίζη 

καταλλήλως τα της ανταλλαγής γνωμών μετά μή κυβερνητικών οργανισμών, 
οΐτινες ενδιαφέρονται διά ζητήματα της αρμοδιότητος του. Παρόμοιοι διακα
νονισμοί δύνανται νά γίνωνται μετά διεθνών οργανισμών καΐ, οσάκις κριθή 
κατάλληλον, μετά εθνικών οργανισμών μετά συνεννόησιν μετά του ενδιαφερο
μένου Μέλους των Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον 72. 
1. Τό Οίκονομικόν καΐ Κοινωνικόν Συμβούλιον θά καταρτίζη τόν έσωτε

ρικόν αύτοΟ κανονισμόν, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου της εκλογής 
τοΟ Προέδρου του. 

2. Τό Οίκονομικόν και Κοινωνικόν Συμβούλιον θά συνέρχεται, οσάκις απαι
τείται, συμφώνως προς τόν Κανονισμόν αύτου δστις θά περιλαμβάνη διατάξεις 
περί συγκλήσεως συνεδριάσεων τή αιτήσει της πλειοψηφίας τών μελών του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Π. 
Δ ή λ ω σ ι ς ά φ ο ρ ώ σ α μή α ύ τ ο κ υ δ ε ρ ν ω μ έ ν α ς 

χ ώ ρ α ς . 
"Αρθρον 73. 

Μέλη τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, ατινα εχουσιν ή άναλαμβάνουσι τήν εύθύνην 
της διοικήσεως εδαφών τών όποιων οί λαοί δεν έχουσιν εισέτι φθάοει εις πλήρη 
βαθμόν αυτοδιοικήσεως, άναγνωρίζουσι τήν 'Αρχήν δτι τά συμφέροντα τών 
κατοίκων τών εδαφών τούτων είναι προέχοντα και αποδέχονται ώς ίέράν τταρα
καταθήκην τήν ύποχρέωσιν νά προαγάγωσιν εις τόν άνώτερον βαθμόν τήν εύη
μερίαν τών κατοίκων τών εδαφών τούτων, εντός του συστήματος ιής διεθνούς 
ειρήνης και ασφαλείας, δπερ ό παρών Χάρτης εγκαθιδρύει και προς τόν σκο
πόν τούτον άναλαμβάνουσι : 

(α) νά έξασφαλίζωσι, μετά του προσήκοντος σεβασμού προς τόν πολι
τισμόν τών ενδιαφερομένων λαών, τήν πολιτικήν, οίκονομικήν, κοινω
νικήν και έκπαιδευτικήν των πρόοδον, τήν δικαίαν μεταχείρισίν των 
και τήν προστασίαν των άπό καταχρήσεις 

(β) νά <3:ναπτύσσωσι τήν αύτοδιοίκησίν των, νά λαμβάνωσι δεόντως υπ' 
δψιν τους πολιτικούς πόθους τών λαών και νά ιούς βοηθώσι εις τήν 
προοδευτικήν άνάπτυξιν τών ελευθέρων πολιτικών θεσμών των, ουμ
φώνως προς τάς είδικάς περιστάσεις έκαστου εδάφους και τών κατοί
κων του και τά ποικίλλοντα στάδια της προόδου των. 

(γ) νά προάγωσι τήν διεθνή είρήνην και άσφάλειαν. 
(δ) νά εύνοώσι πρακτικά μέτρα αναπτύξεως, νά ένθαρρύνωσιν έρευνας, 

και νά συνεργάζωνται μετ' αλλήλων και δταν και δπου ενδείκνυται 
μετά ειδικευμένων διεθνών σωμάτων προς τόν σκοπόν της πρακτικής 
επιτεύξεως τών κοινωνικών, οικονομικών και επιστημονικών:σκοπών 
τών εκτιθεμένων εις τό παρόν άρθρον, και 

(ε) νά μεταβιβάζωσι τακτικώς προς τήν Γενικήν Γραμματείαν, προς πλη
ροφορίάν της και ύπό τήν έπιφύλαξιν τών περιορισμών ους λόγοι ασφα
λείας και καταστατικής φύσεως δύνανται νά έπιβάλλωσι; στατιστικάς 
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και άλλας πληροφορίας τεχνικής φύσεως άναφερομένας εις τάς οικο
νομικός, κοινωνικάς και έκπαιδευτικάς συνθήκαΓ των εδαφών δι' άς 
είναι αντιστοίχως υπεύθυνα, έκτος των εδαφών διά τά όποια εφαρμό
ζονται τα Κεφάλαια 12 και 13. 

"Αρθρον 74. 
Τά Μέλη τών Ηνωμένων 'Εθνών συμφωνοΰσιν επίσης ότι ή πολιτική των 

ώς προς τά εδάφη δι* α έφαρμογήν έ'χει τό παρόν κεφάλαιον και ουχί όλιγώ
τερον τών Μητροπολιτικών εδαφών των, πρέπει νά δασίζηται ώς προς τά κοι
νωνικά, οικονομικά και εμπορικά ζητήματα έπί της γενικής αρχής τής καλής 
γειτονίας, δεόντως λαμβανομένων υπ* δψιν τών συμφερόντων καΐ τής ευημε
ρίας του λοιπού κόσμου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12. 
Δ ι ε θ ν έ ς Σ ύ σ τ η μ α Κ η δ ε μ ο ν ί α ς 

"Αρθρον 75. 
Τά 'Ηνωμένα "Εθνη θά εγκαθιδρύσουν υπό τήν έξουσίαν των διεθνές σύ

στημα Κηδεμονίας διά τήν διοίκησιν και έποπτείαν τών είς τοΰτο ενδεχομένως 
ύπαχθησομένων εδαφών διά μεταγενεστέρων 'ιδιαιτέρων συμφωνιών. Τά εδά
φη ταύτα αναφέρονται κατωτέρω ώς εδάφη υπό Κηδεμονίαν. 

"Αρθρον 76. 
Οί βασικοί αντικειμενικοί σκοποί του συστήματος Κηδεμονίας, συμφώνως 

προς τάς προθέσεις τών Ηνωμένων 'Εθνών, οί εκτιθέμενοι εις τό άρθρον 1 του 
παρόντος Χάρτου θά είναι : 

(α) ή προαγωγή τής διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας' 
(β) ή όποβοήθησις τής πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και εκπαιδευ

τικής προόδου τών κατοίκων τών υπό κηδεμονίαν εδαφών και ή προο
δευτική έξέλιξίς των, προς αύτοδιοίκησιν ή άνεξαρτησίαν, ώς ήθελε 
συνάδει προς τάς ιδιαιτέρας συνθήκας έκαστου εδάφους και τους κα
τοίκους του και τους ελευθέρως έκδηλωθέντας πόθους τών ενδιαφε
ρομένων λαών και ώς θά προβλέπεται ύπό τών δρων έκαστης 'ιδιαιτέ
ρας συμφωνίας Κηδεμονίας* 

(γ) ή παρότρυνσις προς τόν σεδασμόν τών δικαιωμάτων του άνθρωπου 
και τών θεμελιωδών ελευθεριών πάντων, αδιακρίτως φυλής, γένους, 
γλώσσης ή θρησκείας και ή ώθησις προς άναγνώρισιν τής αλληλε
ξαρτήσεως τών λαών του κόσμου' και 

(δ) ή έξασφάλισις ίσης μεταχειρίσεως δι' δλα τά Μέλη τών Ηνωμένων 
Εθνών και τους υπηκόους των εις τά κοινωνικά, οίκονομικά και εμπο
ρικά ζητήματα και ίσης επίσης μεταχειρίσεως τών τελευταίων κατά 
τήν διαχείριση/ τής δικαιοσύνης μή παραβλαπτομένης τής επιτεύξεως 
τών προηγουμένων σκοπών και ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων 
του άρθρου 80. 

"Αρθρον 77. 
1. Τό σύστημα τής Κηδεμονίας θά έφαρμόζηται εις δσα εδάφη τών κατω

τέρω κατηγοριών ενδεχομένως ύπαχθώσιν είς τούτο διά συμφωνιών Κηδεμο
νίας : 

(α) εδάφη τελούντα νυν ύπό έντολήν 
(β) εδάφη άτινα ενδεχομένως θά άποσπασθώσιν άπό εχθρικά Κράτη συ 

νεπεία του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, και 
(γ) εδάφη έθελουσίως τιθέμενα ύπό τό σύστημα τοΰτο ύπό Κρατών εχόν

των τήν εύθύνην τής διοικήσεως των. 
2. θ ά άποτελέση θέμα μεταγενεστέρας συμφωνίας -ποια εδάφη τών προη

γουμένων κατηγοριών θά ύπαχθώσιν είς τό σύστημα Κηδεμονίας και ύπό τίνας 
δρους. 



626 

"Αρθρον 78. 
Τό Σύστημα της Κηδεμονίας δεν θα εφαρμόζεται εις εδάφη άτινα κατέ

στησαν Μέλη των 'Ηνωμένων 'Εθνών, αί μεταξύ των οποίων σχέσεις θα βασί
ζωνται έπί του σεβασμού της αρχής της κυριάρχου ίσότητος. 

"Αρθρον 79. 
Οι δροι της Κηδεμονίας δι' έκαστον ύπό τό σύστημα της Κηδεμονίας ^τιθέ

μενον έδαφος, ώς και πάσα μεταβολή ή τροποποίησις αυτών, θά συμφωνούνται 
ύπό τών αμέσως ενδιαφερομένων Κρατών, συμπεριλαμβανομένης τής εντολοδό
χου Δυνάμεως εις τήν περίπτωσιν εδαφών τιθεμένων ύπό τήν έντολήν Μέλους 
τινός τών 'Ηνωμένων Εθνών και θά έγκρίνωνται ώς προβλέπεται εις τά άρθρα 
83 και 85. 

"Αρθρον 80. 
1. Εξαιρέσει τών ενδεχομένως συμφωνηθησομένων είς Ιδιαιτέρας συμφω

νίας γενομένας κατά τά άρθρα 77, 79 και 81, θέτουσας έκαστον έδαφος ύπό τό 
σύστημα τής Κηδεμονίας καΐ μέχρις οδ τοιαυται συναφθώσι, ουδεμία διάταξις 
του Κεφαλαίου τούτου θά ερμηνεύεται ή θά θεωρήται άφ' εαυτής ώς τροποποι
ούσα καθ* οιονδήποτε τρόπον οιονδήποτε δικαίωμα οίουδήποτε Κράτους ή οίου
δήποτε λάου ή τους δρους υφισταμένων διεθνών πράξεων είς ά Μέλη τών 'Ηνω
μένων Εθνών αποτελούν ενδεχομένως συμβαλλόμενα μέρη. 

2. Ή παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν θά πρέπει νά έρμηνευθή ώς 
δικαιολογούσα καθυστέρησιν ή άναβολήν εις τήν διαπραγμάτευσιν καί σύνα
ψιν συμφωνιών προς ύπαγωγήν ύπό τό σύστημα τής Κηδεμονίας καί άλλων 
εδαφών ώς προβλέπεται είς τό άρθρον 77. 

"Αρθρον 81. 
Ή συμφωνία περί Κηδεμονίας θά περιλαμβάνη είς έκάστην περίπτωσιν τους 

δρους ύφ' ους τό ύπό Κηδεμονίαν έδαφος θά διοικήται και θά δρίζη τήν αρχήν 
ήτις θά άσκή τήν διοίκησιν αύτοϋ. Ή 'Αρχή αυτή, εφεξής αποκαλούμενη ώς 
Διοικούσα 'Αρχή, δύναται νά είναι έν ή τιλείονα: Κράτη ή αυτός ούτος ό 'Ορ
γανισμός. 

"Αρθρον 82. 
Είς έκάστην συμφωνίαν Κηδεμονίας δύναται νά καθορισθή στρατιωτική 

£ώνη ή ζώναι ήτις δύναται νά περιλάβη μέρος ή τό δλον του ύπό Κηδεμονίαν 
εδάφους δ ή Συμφωνία άφορα, μή θιγομένης οιασδήποτε είδικής συμφωνίας 
ή συμφωνιών, γενομένων κατά τό άρθρον 43. 

"Αρθρον 83. 
1. Τό έργον τών 'Ηνωμένων 'Εθνών σχετικώς προς τάς στρατηγικάς ζώνας, 

συμπεριλαμβανομένης τής εγκρίσεως τών δρων τών συμφωνιών Κηδεμονίας 
καί της μεταβολής ή τροποποιήσεως αυτών, θά άσκήται ύπό του Συμβουλίου 
'Ασφαλείας. 

2. ΟΙ βασικοί αντικειμενικοί σκοποί οι εκτιθέμενοι είς τό άρθρον 76 θά 
είναι έπιδιωκτέοι διά τόν λαόν έκαστης στρατηγικής ζώνης. 

3. Τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας, ύπό τήν έπιφύλαξιν τών δρων τών συμφω
νιών Κηδεμονίας καί άνευ βλάβης τών απαιτήσεων τής ασφαλείας, θά χρησι
μοποιή τήν συνδρομήν του Συμβουλίου Κηδεμονίας προς έκτέλεσιν τοΟ έργου 
τών 'Ηνωμένων Εθνών του αναφερομένου εις πολιτικά, οίκονομικά, κοινωνικά 
καί εκπαιδευτικά ζητήματα εις τάς ύπό τό σύστηιια τής Κηδεμονίας στρατη
γικάς ζώνας. 

"Αρθρον 84. 
θ ά άποτελή καθήκον τής Διοικούσης 'Αρχής νά έξασφαλίζη δπως τό ύπό 

Κηδεμονίαν έδαφος συμβάλλη είς τήν διατήρησιν τής διεθνρύς ειρήνης καί ασφα
λείας. Προς τούτο ή Διοικούσα 'Αρχή δύναται νά ποιήται χρήσιν εθελοντικών 
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δυνάμεων, ευκολιών και συνδρομής παρεχομένων υπό του ύπό Κηδεμονίαν εδά
φους, προς έκπλήρωσιν των έναντι του Συμβουλίου Ασφαλείας άναληφθει
οών άπό της απόψεως ταύτης ύπό της Διοικούσης 'Αρχής υποχρεώσεων ώς και 
προς τοπικήν άμυναν και έπιβολήν του Νόμου κα'ι της Τάξεως εντός του ύπό 
Κηδεμονίαν εδάφους. 

"Αρθρον 85. 
1. To gpyov τών Ηνωμένων Εθνών έν σχέσει προς τάς συμφωνίας Κηδε

μονίας δι' δλας τάς ζώνας τάς μη όριζομένας ώς στρατηγικός, περιλαμβανο
μένης της εγκρίσεως τών δρων τών συμφωνιών Κηδεμονίας και τής μεταβολής 
ή τροποποιήσεων αυτών, θά άσκήται ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως. 

2. Τό Συμβούλιον Κηδεμονίας, ενεργούν κατ' εξουσιοδότηση/ της Γενι
κής Συνελεύσεως, θά συνδράμη ταύτην προς έκτέλεσιν του έργου τούτου. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON 13. 
Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν Κ η δ ε μ ο ν ί α ς 

Σύνθεσις. 
"Αρθρον 86. 

1. Τό Συμβούλιον Κηδεμονίας θά άποτελήται άπό τά κάτωθι Μέλη τών 
Ηνωμένων Εθνών : 

(α) άπό τά Μέλη τά διοικούντα εδάφη ύπό Κηδεμονίαν' 
(6) άπό εκείνα τά Μέλη τά μή διοικούντα εδάφη ύπό Κηδεμονίαν, άτινα 

ονομαστικώς αναφέρονται εις τό άρθρον 23* 
(γ) άπό δσα ενδεχομένως άναγκαιουσι Μέλη, εκλεγόμενα ύπό τής Γενικής 

Συνελεύσεως διά χρονικήν περίοδον τριών ετών, δπως έξασφαλισθή δτι 
ό ολικός αριθμός τών μελών του Συμβουλίου Κηδεμονίας κατανέμεται 
έξ ίσου μεταξύ εκείνων τών Μελών τών 'Ηνωμένων Εθνών άτινα διοι
κουσιν εδάφη ύπό Κηδεμονίαν καΐ εκείνων άτινα δέν διοικουσιν. 

2. "Εκαστον μέλος του Συμβουλίου Κηδεμονίας θά όρίζη είδικώς ένδεδειγ
μένον πρόσωπον ίνα τό έκπροσωπή είς αυτό. 

"Αρθρον 87. 
Ή Γενική Συνέλευσις καί, κατ* έξουσιοδότησιν αυτής, τό Συμβούλιον Κη

δεμονίας, κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων της δύναται : 
(α) νά έξετάζη εκθέσεις ύποβαλλομένας ύπό τής Διοικούσης 'Αρχής' 
(6). νά δέχηται αιτήσεις καί νά έξετάζη ταύτας συσκεπτόμενον μετά τής 

Διοικούσης 'Αρχής' 
(γ) νά έπισκέπτηται περιοδικώς τά οίκεΐα ύπό Κηδεμονίαν εδάφη ε'ις χρό

νον συμφωνούμενον μετά τής Διοικούσης Αρχής, καί 
(δ) νά προβαίνη είς ταύτας ώς και είς άλλας ενεργείας συμφώνως προς 

τους δρους τών συμφωνιών Κηδεμονίας. 
"Αρθρον 88. 

Τό Συμβούλιον Κηδεμονίας θά διατύπωση έρωτηματολόγιον έπι τής πολιτι
κής, οίκονομικής, κοινωνικής καί εκπαιδευτικής προόδου τών κατοίκων έκαστου 
ύπό Κηδεμονίαν εδάφους, καί ή Διοικούσα 'Αρχή έκαστου εϊς τήν δικαιοδοσίαν 
τής Γενικής Συνελεύσεως υπαγομένου ύπό Κηδεμονίαν εδάφους θά ύποβάλλη 
έτησίαν £κθεσιν είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν έπι τών θεμάτων τού ερωτηματολο
γίου τούτου. 
Ψηφοφορία. 

"Αρθρον 89. 
1. "Εκαστον μέλος του Συμβουλίου Κηδεμονίας θά εχη μίαν ψήφον. 
2. Αϊ αποφάσεις του Συμβουλίου Κηδεμονίας θά λαμβάνωνται διά πλειοψη

φίας τών παρόντων καί ψηφιζόντων μελών. 
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"Αρθρον 90. . 
1. Το Συμβούλιον Κηδεμονίας θά κατάρτιση τόν έσωτερικόν αύτου Κανό

νισμόν, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου της εκλογής του Προέδρου του. 
2. Το Συμβούλιον Κηδεμονίας θα συνέρχεται, αναλόγως των αναγκών, συμΓ 

φώνως προς τόν Κανονισμόν του, δστις θά περιλαμβάνη διάταξιν δια την πρόσ
κλησιν συνεδριάσεων τη αιτήσει της πλειοψηφίας των μελών. 

"Αρθρον 91. 
Τό Συμβούλιον Κηδεμονίας θά χρησιμοποιή, οσάκις είναι πρόσφορο ν,, τήν 

συνδρομήν του Οικονομικού Συμβουλίου και των ειδικευμένων οργανώσεων έν 
σχέσει προς ζητήματα δι' α αντιστοίχως ενδιαφέρονται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14. 
Δ ι ε θ ν έ ς Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν. 

"Αρθρον 92, 
Τό Διεθνές Δικαστήριον θά άποτελή τό κύριον δικαστικόν δργανον των 

'Ηνωμένων 'Εθνών, θά λειτουργή τούτο συμφώνως προς τό προσηρτημένον Κ.ατα
στατικόν, δπερ βασίζεται επί του* Καταστατικού του Διαρκούς Δικαστηρίου Διε
θνούς Δικαιοσύνης καΐ αποτελεί όλοκληρωτικόν μέρος τοΟ παρόντος Χάρτου. 

"Αρθρον 93. 
Πάντα τά Μέλη τών "Ηνωμένων 'Εθνών άποτελοΟσιν αυτοδικαίως συμβαλ

λόμενα μέρη εις τό Καταστατικόν του ΔιεθνοΟς Δικαστηρίου. 
2. Κράτος δπερ δέν αποτελεί Μέλος τών 'Ηνωμένων Εθνών δύναται νά γίνη 

συμβαλλόμενον μέρος εις τό Καταστατικόν του Διεθνούς Δικαστηρίου ύπό δρους 
καθοριζόμενους εκάστοτε ύπό της Γενικής Συνελεύσεως, τη προτάσει του Συμ
βουλίου 'Ασφαλείας. 

"Αρθρον 94. 
1. "Εκαστον Μέλος τών Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά 

συμμορφουται προς τήν άπόφασιν τοϋ ΔιεθνοΟς Δικαστηρίου έπί πάσης υποθέ
σεως έν ή είναι διάδικος. 

2. Έάν διάδικος έν τινι υποθέσει παράλειψη νά εκτέλεση τάς βαρύνουσας 
αυτόν υποχρεώσεις βάσει αποφάσεως εκδοθείσης ύπό του Δικαστηρίου, ό έτερος 
διάδικος δύναται νά προσφυγή εις τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας, δπερ δύναται, 
έάν νομίζη τούτο άναγκαΐον, νά προβή είς συστάσεις ή νά άποφασίση έπί τών 
ληπτέων μέτρων προς έκτέλεσιν της αποφάσεως. 

"Αρθρον 95. 
Ουδεμία διάταξις του παρόντος Χάρτου θά παρεμποδίζη τά Μέλη τών 'Ηνω

μένων Εθνών του νά έμπιστευθώσι τήν έπίλυσιν τών διαφορών των είς άλλα 
Δικαστήρια, έπί τη βάσει συμφωνιών ήδη Ισχυουσών ή ενδεχομένως έν μέλλοντι 
συναφθησομένων. 

"Αρθρον 96. 
1. Ή Γενική Συνέλευσις ή τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας δύνανται νά ζητώσιν 

άπό τό Διεθνές Δικαστήριον, νά γνωμοδότηση έπί οιουδήποτε νομικού θέματος. 
2. "Ετερα δργανα τών 'Ηνωμένων Εθνών και είδικευμέναι οργανώσεις, αΐτι

νες ήθελον ενδεχομένως έξουσιοδοτηθή οποτεδήποτε ύπό της Γενικής Συνελεύ
σεως προς τοΰτο, δύνανται επίσης να ζητήσωσι γνωμοδοτήσεις του Δικαστηρίου 
έπί νομικών ζητημάτων γεννωμένων εντός του πλαισίου της δραστηριότητος 
αυτών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15. 
Γρ α μ μ α τ ε ί α. 

"Αρθρον 97. 
Ή Γραμματεία θά περιλαμβάνη £να Γενικόν Γραμματέα και άπαν τό προ

σωπικόν οδ θά έχη ανάγκην ό 'Οργανισμός. Ό Γενικός Γραμματεύς θά διορί
ζεται ύπό της Γενικής Συνελεύσεως τή προτάσει του Συμβουλίου 'Ασφαλείας, 
θ ά είναι ό ανώτατος διοικητικός υπάλληλος του 'Οργανισμού. 
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"Αρθρον 98. 
Ό Γενικός Γραμματεύς θά ενεργή ύπό την ιδιότητα του ταύτην είς πάσας 

τάς Συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τοΰ Συμβουλίου "Ασφαλείας, τοΟ 
Οίκονομικου και Κοινωνικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Κηδεμονίας, και 
θά έκτελή και δσα άλλα καθήκοντα του ανατίθενται ύπό τών οργάνων τούτων. 
Ό Γενικός Γραμματεύς θά ύποβάλλη είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν έτησίαν £κθε
σιν έπί του έργου τοΟ 'Οργανισμού. 

"Αρθρον 99. 
Ό Γενικός Γραμματεύς δύναται νά έφιστα τήν προσοχήν του Συμβουλίου 

'Ασφαλείας έπί πάσης υποθέσεως ήτις, κατά τήν γνώμην του, δύναται νά άπει
λήση τήν διατήρησιν της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας. 

"Αρθρον 100. 
1. Κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των ό Γενικός Γραμματεύς καΐ τό 

προσωπικόν δέν θά ζητώσιν tύδέ νά λαμβάνωσιν οδηγίας άπό οιανδήποτε Κυ
βέρνησιν ή άπό οιανδήποτε άλλην 'Αρχήν ξένην προς τόν Όργανισμόν. θ ά απέ
χουν πάσης πράξεως ήτις θά ήδύνατο νά επίδραση έπί της θέσεως αυτών ώς διε
θνών υπαλλήλων υπευθύνων μόνον προς τήν Όργάνωσιν. 

2. "Εκαστον Μέλος τών 'Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά 
σεβασθή τόν αποκλειστικώς διεθνή χαρακτήρα τών καθηκόντων τοΟ Γενικού 
Γραμματέως και του προσωπικού και νά μή επιζήτηση νά τους έπηρεάζη κατά 
τήν έκτέλεσιν αυτών. 

"Αρθρον 101. 
1. Τό προσωπικόν θά διορίζεται ύπό του Γενικού Γραμματέως συμφώνως 

προς κανόνας καθοριζόμενους ύπό της Γενικής Συνελεύσεως. 
2. Είδικόν προσωπικόν θά διορισθή μονίμως είς τό Οίκονομικόν καΐ Κοινω

νικόν Συμβούλιον, είς τό Συμβούλιον Κηδεμονίας καί, αναλόγως τών αναγκών, 
είς άλλα δργανα τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. Τό προσωπικόν τούτο θά άποτελή 
μέρος της Γραμματείας. 

3. Ή προέχουσα φροντίς κατά τήν πρόσληψιν του προσωπικού καί τόν καθο
ρισμόν τών δρων εργασίας θά είναι ή ανάγκη της διασφαλίσεως τών ανωτέρων 
προτύπων δραστηριότητος, αρμοδιότητος καί άκεραιότητος. Δέουσα προσοχή 
θά πρέπει νά άποδοθή είς τήν σπουδαιότητα τής προσλήψεως τοΟ προσωπικού 
έπί της εύρυτέρας δυνατής γεωγραφικής βάσεως. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ 16. 
Δ ι ά φ ο ρ ο ι Δ ι α τ ά ξ ε ι ς . 

"Αρθρον 102. 
1. Έκαστη Συνθήκη και έκαστη Διεθνής Συμφωνία συναπτόμενη ύπό Μέ

λους τών 'Ηνωμένων Εθνών μετά τήν έναρξιν τής Ισχύος του παρόντος Χάρτου 
θά καταχωρήται κατά τό δυνατόν ταχύτερον ε'ις τήν Γραμματείαν καί θά δημο
σιεύεται ύπ' αυτής. 

2. Ουδέν συμβαλλόμενον μέρος είς τοιαύτην Συνθήκην ή Διεθνή Συμφωνίαν 
ήτις δέν κατεχωρήθη συμφώνως προς τάς διατάξεις τής παραγράφου 1 τοΟ πα
ρόντος άρθρου δύναται νά έπικαλεσθή τήν Συνθήκην ή Συμφωνίαν ταύτην ενώ
πιον οργάνου τινός τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

"Αρθρον 1C3. 
'Εν περιπτώσει συγκρούσεως τών κατά τόν παρόντα Χάρτη ν υποχρεώσεων 

τών Μελών τών 'Ηνωμένων Εθνών προς τόχ υποχρεώσεις αυτών έξ οιασδήπο
τε άλλης Διεθνούς Συμφωνίας, θά προέχοοαιν αϊ κατά τόν παρόντα λάρτην 
υποχρεώσεις αυτών. 

"Αρθρον 104. 
Ή Όργάνωσις θά άπολαύη έπί του εδάφους έκαστου τών Μελών της τής 

αναγκαίας διά τήν άσκησιν τών καθηκόντων της καί έκπλήρωσιν τών σκοιών 
της ικανότητος δικαίου. 
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"Αρθρον 1C5. 
1. Ό 'Οργανισμός θά άπολαύη εις Τό έδαφος εκάστου των Μελών του 

πασών των προνομιών και ατελειών δσαι είναι άναγκαΐαι δια την εκπλήρωσα 
των σκοπών του. 

2. Οί 'Αντιπρόσωποι τών Μελών των Ηνωμένων Εθνών και οι υπάλληλοι 
τοΰ 'Οργανισμού θά άπολαύωσιν ομοίως πασών τών προνομιών και ατελειών 
δσαι εΐναι άναγκαΐαι διά τήν άνεξάρτητον άσκησιν τών καθηκόντων τών σχε
τιζομένων μέ τον Όργανισμόν. 

3. Ή Γενική Συνέλευσις δύναται νά προβαίνη εις συστάσεις προς καθο
ρισμόν τών λεπτομερειών της εφαρμογής τών παραγράφων 1 και 2 του παρόν
τος άρθρου ή δύναται προς τοΟτο νά προτείνη συμβάσεις εις τά Μέλη τών Ηνω
μένων Εθνών. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON 17. 
Μ ε τ α β α τ ι κ ά ί Δ ι α τ ά ξ ε ι ς 

' Α σ φ α λ ε ί α ς . 
"Αρθρον 106. 

Ήν αναμονή της ενάρξεως της Ισχύος τοιούτων ειδικών συμφωνιών, τών 
αναφερομένων εις τό άρθρον 43, ώστε κοπά τήν γνώμην του Συμβουλίου 'Ασφα
λείας νά καθίσταται τούτο ίκανόν νά άρξηται της εξασκήσεως τών κατά τό 
άρθρον 42 καθηκόντων του, τά συμβαλλόμενα μέρη εις τήν δήλωσιν τών τεσ
σάρων Εθνών, τήν ύπογραφεΐσαν έν Μόσχα τη 30ή 'Οκτωβρίου 1943 και ή Γαλ 
λία, θά συμδουλεύωνται άλληλα, συμφώνως προς τάς διατάξεις της παραγρά
φου 5 της Δηλώσεως τοαιτης καΐ έάν ή περίπτωσις τό άπαιτή, άλλα Μέλη τών 
"Ηνωμένων Εθνών, έπι τω σκοπώ τοιαύτης κοινής έξ ονόματος του 'Οργανι
σμού Ενεργείας οία δύναται νά εΐναι αναγκαία προς τον σκοπόν τής διατηρή
σεως τής διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας. 

"Αρθρον 107. 
Ουδεμία διάταξις του παρόντος Χάρτου θίγει ή απαγορεύει ένέργειαν ενι

σχύσεως προς οιονδήποτε Κράτος, δπερ διαρκουντος του δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου ύπήρξεν εχθρός προς οιονδήποτε υπογράφοντα τόν παρόντα Χάρτην, 
ληφθεΐσαν ή έπιτραπεΐσαν ώς αποτέλεσμα του πολέμου τούτου ύπό τών έχουσών 
τήν εύθύνην τής τοιαύτης ενεργείας Κυβερνήσεων. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ 18. 
Τ ρ ο π ο π ο ι ή σ ε ι ς . 

"Αρθρον 108. 
Τροποποιήσεις τοΰ παρόντος Χάρτου θά ισχύουν δι' άπαντα τά Μέλη τών 

Ηνωμένων Εθνών έάν γίνωσιν άποδεκταί διά τών δύο τρίτων τών ψήφων τών 
Μελών τής Γενικής Συνελεύσεως καΐ έπικυρωθώσι κατά τους οίκείους αυτών 
συνταγματικούς κανόνας ύπό τών δύο τρίτων τών Μελών τών Ηνωμένων Ε 
θνών, συμπεριλαμβανομένων απάντων τών μονίμων Μελών του Συμβουλίου 
'Ασφαλείας. 

"Αρθρον 109. 
1. Γενική Συνδιάσκεψις τών Μελών τών Ηνωμένων 'Εθνών δύναται νά 

συγκληθή προς άναθεώρησιν τοΰ παρόντος Χάρτου, ε'ις τόπον και χρόνον όρι
σθησόμενον ύπό τών δύο τρίτων τών ψήφων τών Μελών τής Γενικής Συνελεύ
σεως και διά ψήφου επτά οιωνδήποτε Μελών τοΰ Συμβουλίου 'Ασφαλείας. "Ε
καστον μέλος τών Ηνωμένων Εθνών θά £χη έν τή Συνδιασκέψει μίαν ψήφον. 

2. Πάσα μεταβολή τοΰ παρόντος Χάρτου προτεινομένη διά τής ψήφου τών 
δύο τρίτων τής Συνδιασκέψεως, θά ίσχύη άφ' ής έπικυρωθή κατά τους οικείους 
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αυτών Συνταγματικούς κανόνας ύπό των δυο τρίτων των Μελών τών Ηνωμέ
νων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων απάντων τών μονίμων Μελών του Συμβου
λίου 'Ασφαλείας. 

3. Έάν τοιαύτη Συνδιάσκεψις δέν συνεκλήθη προ της δεκάτης ετησίας 
Συνόδου της Γενικής Συνελεύσεως άπό τής ενάρξεως τής ισχύος του παρόν
τος Χάρτου, ή πρότασις προς πρόσκλησιν τοιαύτης Συνδιασκέψεως θα ανα
γραφή είς την ήμερησίαν Διάταξιν τής Συνόδου ταύτης τής Γενικής Συνελεύ
σεως και ή Συνδιάσκεψις θα συνέλθη έάν ούτως άποφασισθή διά πλειοψηφίας 
τών Μελών τής Γενικής Συνελεύσεως καΐ διά ψήφου επτά οιωνδήποτε Μελών 
του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ 19. 
' Ε π ι κ ύ ρ ω σ ι ς κ α ι υ π ο γ ρ α φ ή . 

"Αρθρον 110. 
1. Ό παρών Χάρτης θά έπικυρωθή ύπό τών υπογραφόντων Κρατών κατά 

τους οίκείους αυτών συνταγματικούς κανόνας. 
2. Αϊ επικυρώσεις θά κατατεθούν παρά τή Κυβερνήσει τών 'Ηνωμένων Πο

λιτειών τής 'Αμερικής, ήτις θά ανακοίνωση έκάστην κατάθεσιν είς δλα τά υπο
γράφοντα Κράτη ώς καΐ εις τόν Γενικόν Γραμματέα του 'Οργανισμού δταν 
οδτος διορισθή. 

3. Ό παρών Χάρτης θά ίσχύση άμα τή καταθέσει τών επικυρώσεων ύπό 
τής Δημοκροττίας τής Κίνας, τής Γαλλίας, τής Ενώσεως Σοβιετικών Σοσιαλι
στικών Δημοκρατιών, του 'Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττοτνίας και 
Βορείου Ιρλανδίας και τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής. Ευθύς ώς 
γίνη τούτο θά συνταχθή ύπό τής Κυβερνήσεως τών Ηνωμένων Πολιτειών πρα
κτικόν περί τής κατοτθέσεως τών επικυρώσεων, ήτις θά κοινοποίηση άντίγρα
φον τούτου είς δλα τά υπογράφοντα Κράτη. 

4. Τά υπογράφοντα τόν παρόντα Χάρτην Κράτη άτινα έπικυρώνουσιν αυτόν 
μετά την έναρξιν τής Ισχύος του, θά καταστώσιν αρχικά Μέλη τών 'Ηνωμένων 
Εθνών τήν ήμέραν τής καταθέσεως τής ιδίας αυτών επικυρώσεως. 

"Αρθρον 111. 
Ό παρών Χάρτης, οδ τά Κινεζικόν, Γαλλικόν, Ρωσσικόν, Άγγλικόν καί 

Ίσπανικόν κείμενα εΐναι έξ ϊσου αυθεντικά, θά πάραμείνη κατατεθειμένος ε'ις 
τά 'Αρχεία τής Κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής. Δεόν
τως κεκυρίομ^να αντίγραφα τούτου θά διαβιβασθώσιν ύπό τής Κυβερνήσεως 
ταύτης είς rd& Κυβερνήσεις τών λοιπών υπογραφόντων Κρατών. 

Εις ιτΙστωσιν τούτων οι αντιπρόσωποι τών Κυβερνήσεων τών 'Ηνωμένων 
'Εθνών υπέγραψαν τόν παρόντα Χάρτην. 

Έγένετο έν τή πόλει του 'Αγίου Φραγκίσκου τήν είκοστήν εκτην 'Ιουνίου 
χίλια έννεακόσια τεσσαράκοντα πέντε. 


