
Tractats
Internacionals

Atès que el Consell General, en la seva
sessió celebrada el dia 4 de novembre de
1993, ha aprovat la Declaració signada
pel Sr. Cap de Govern en data 9 de juny
de 1993 que diu:

“En relació amb la petició per a l’ad-
missió del Principat d’Andorra com a
membre de les Nacions Unides, tinc l’ho-
nor de declarar, en nom del Principat
d’Andorra, i amb la meva capacitat en
tant que Cap de Govern d’aquest Princi-
pat, que el Principat d’Andorra accepta
les obligacions expressades en la carta de
les Nacions Unides i solemnement es
compromet a complir-les.”

Casa de la Vall, 4 de novembre de 1993

Jordi Farràs Fornés
Síndic General

Nosaltres els Coprínceps manifestem
el consentiment de l’Estat respecte a les
obligacions que d’ella es deriven i n’or-
denem la publicació en el Butlletí Oficial
del Principat d’Andorra.

François Mitterrand Joan Martí Alanís
President de la
República Francesa Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Annex

Carta de les Nacions Unides

Nosaltres, els pobles de les Nacions Uni-
des decidits

a preservar les generacions venidores
del flagell de la guerra, que durant la
nostra vida ha infligit dues vegades uns
sofriments indicibles a la Humanitat,

a refermar la fe en els drets fonamen-
tals de l’home, en la dignitat i en el valor
de la persona humana, en la igualtat de
drets dels homes i les dones, com també
de les nacions, grans i petites,

a crear les condicions necessàries per
al manteniment de la justícia i del respec-

te a les obligacions derivades dels tractats
i d’altres fonts del dret internacional, i

a promoure el progrés social i instaurar
unes millors condicions de vida dintre
d’una llibertat més àmplia,

a practicar la tolerància i a conviure en
pau com a bons veïns,

I, amb aquestes finalitats

a unir les nostres forces per mantenir
la pau i la seguretat internacionals,

a acceptar els principis i adoptar els
mètodes que assegurin que no es farà ús
de la força de les armes si no és en
l’interès comú, i

a recórrer a les institucions internacio-
nals per promoure el progrés econòmic
i social de tots els pobles,

Hem decidit associar els nostres esfor-
ços per realitzar aquests designis

En conseqüència, els nostres Governs
respectius, per mitjà dels seus represen-
tants, reunits a la ciutat de San Francisco,
proveïts de plens poders que han estat
trobats en bona i deguda forma, han
adoptat la present Carta de les Nacions
Unides, per la qual estableixen una orga-
nització internacional que serà coneguda
amb el nom de Nacions Unides.

Capítol I. Propòsits i principis

Article 1
Els propòsits de les Nacions Unides

són:

1. Mantenir la pau i la seguretat inter-
nacionals, i amb aquest fi: prendre mesu-
res col.lectives eficaces per prevenir i
eliminar les amenaces a la pau i suprimir
tot acte d’agressió o altres ruptures de la
pau, i portar a cap, per mitjans pacífics,
de conformitat amb els principis de la
justícia i del dret internacional, l’ajust o
l’arranjament de controvèrsies o de situa-
cions de caràcter internacional, suscepti-
bles de conduir a una ruptura de la pau;

2. Desenvolupar entre les nacions unes
relacions amistoses basades en el respec-
te al principi de la igualtat de drets dels
pobles i del seu dret a la lliure determi-
nació, i prendre totes aquelles mesures
apropiades a enfortir la pau universal;

3. Realitzar la cooperació internacional
en la solució dels problemes internacio-

nals de caràcter econòmic, social, cultu-
ral o humanitari, tot promovent i encorat-
jant el respecte pels drets humans i de les
llibertats fonamentals per a tothom, sen-
se distinció de raça, sexe, llengua o reli-
gió; i

4. Ésser un centre d’harmonització dels
esforços de les nacions per a l’obtenció
d’aquests fins comuns.

Article 2
L’Organització i els seus Membres, per

a la consecució dels Propòsits enunciats
a l’Article 1, actuaran d’acord amb els
Principis següents:

1. L’Organització es fonamenta en el
principi de la igualtat sobirana de tots els
seus Membres.

2. Els Membres de l’Organització, a fi
d’assegurar-se els drets i beneficis resul-
tants de la seva condició de Membres,
han de complir de bona fe les obligacions
per ells assumides de conformitat amb
aquesta Carta.

3. Els Membres de l’Organització han
de resoldre les seves controvèrsies inter-
nacionals per mitjans pacífics, de tal ma-
nera que ni la pau ni la seguretat
internacionals ni la justícia no siguin po-
sades en perill.

4. Els Membres de l’Organització s’abs-
tindran, en les seves relacions internacio-
nals, de recórrer a l’amenaça o a l’ús de
la força contra la integritat territorial o la
independència política de qualsevol Es-
tat, o a qualsevol altra manera incompa-
tible amb els Propòsits de les Nacions
Unides.

5. Els Membres donaran a l’Organitza-
ció tota classe d’assistència en qualsevol
acció que s’emprengui de conformitat
amb aquesta Carta i s’abstindran de pres-
tar ajuda a cap Estat contra el qual les
Nacions Unides hagin emprès una acció
preventiva o coercitiva.

6. L’Organització farà per manera que
els Estats que no són Membres de les
Nacions Unides actuïn d’acord amb
aquests Principis en la mesura necessària
per al manteniment de la pau i de la
seguretat internacionals.

7. Cap disposició de la present Carta no
autoritzarà les Nacions Unides a interve-
nir en assumptes que són essencialment
de la jurisdicció interna de qualsevol Es-
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tat, ni obligarà als Membres a sotmetre
aquests assumptes a procediments de so-
lució d’acord amb la present Carta;
aquest principi, però, no podrà compor-
tar cap perjudici en l’aplicació de les me-
sures coercitives previstes en el Capítol
VII.

Capítol II. Membres

Article 3
Són Membres originaris de les Nacions

Unides els Estats que, havent participat
en la Conferència de les Nacions Unides
sobre l’Organització Internacional cele-
brada a San Francisco o que, havent sig-
nat anteriorment la Declaració de les
Nacions Unides del 1r de gener de 1942,
signin aquesta Carta i la ratifiquin d’acord
amb l’Article 110.

Article 4
1. Podran ésser Membres de les Na-

cions Unides tots els altres Estats amants
de la pau que acceptin les obligacions
d’aquesta Carta i que, a judici de l’Orga-
nització, siguin capaços de complir
aquestes obligacions i estiguin disposats
a fer-ho.

2. L’admissió d’aquests Estats com a
Membres de les Nacions Unides es farà
per decisió de l’Assemblea General, a
recomanació del Consell de Seguretat.

Article 5
El Membre de les Nacions Unides que

hagi estat objecte d’una acció preventiva
o coercitiva del Consell de Seguretat po-
drà ésser suspès per l’Assemblea General
de l’exercici dels drets i privilegis inhe-
rents a la seva qualitat de Membre, a
recomanació del Consell de Seguretat.
L’exercici d’aquests drets i privilegis po-
drà ésser restituït pel Consell de Segure-
tat.

Article 6
El Membre de les Nacions Unides que

hagi violat de manera persistent els Prin-
cipis continguts en aquesta Carta podrà
ésser expulsat de l’Organització per l’As-
semblea General, a recomanació del
Consell de Seguretat.

Capítol III. Òrgans

Article 7
1. S’estableixen com a òrgans princi-

pals de les Nacions Unides: una Assem-

blea General, un Consell de Seguretat, un
Consell Econòmic i Social, un Consell de
Tutela, una Cort Internacional de Justícia
i un Secretariat.

2. D’acord amb les disposicions
d’aquesta Carta, es podran establir els
òrgans subsidiaris que es considerin ne-
cessaris.

Article 8
L’Organització no imposarà restric-

cions de cap mena a l’elegibilitat d’ho-
mes i dones per participar en qualsevol
funció i en condicions d’igualtat en els
seus òrgans principals i subsidiaris.

Capítol IV. L’Assemblea General

Composició

Article 9
1. L’Assemblea General estarà integra-

da per tots els Membres de les Nacions
Unides.

2. Cap Membre no podrà tenir més de
cinc representants a l’Assemblea Gene-
ral.

Funcions i Poders

Article 10
L’Assemblea General podrà discutir

qualsevol qüestió o matèria dintre els
límits d’aquesta Carta o relacionats amb
els poders i funcions de qualsevol dels
òrgans creats per aquesta Carta, excepte
en allò que disposa l’Article 12, podrà fer
recomanacions sobre qualsevol d’aques-
tes qüestions o matèries als Membres de
les Nacions Unides o al Consell de Segu-
retat o a aquest i a aquells.

Article 11
1. L’Assemblea General podrà consi-

derar els principis generals de la coope-
ració en el manteniment de la pau i de la
seguretat internacionals, incloent-hi els
principis que regeixen el desarmament i
la regulació dels armaments, i podrà fer
recomanacions amb relació a aquests
principis als Membres de l’Organització
o al Consell de Seguretat o a aquests i a
aquells.

2. L’Assemblea General podrà discutir
tota qüestió relativa al manteniment de la
pau i de la seguretat internacionals que li
sigui sotmesa a consideració per qualse-
vol Membre de les Nacions Unides o pel
Consell de Seguretat o per un Estat que

no sigui Membre de les Nacions Unides,
d’acord amb el paràgraf 2 de l’Article 35,
i, excepte en allò que disposa l’Article 12,
podrà fer recomanacions, en relació amb
qualsevol d’aquestes qüestions, a l’Estat
o als Estats interessats o al Consell de
Seguretat o a aquest i a aquells. Tota
qüestió d’aquesta naturalesa sobre la
qual sigui necessària una acció serà refe-
rida al Consell de Seguretat per l’Assem-
blea General, abans o després de la
discussió.

3. L’Assemblea General podrà cridar
l’atenció del Consell de Seguretat sobre
situacions susceptibles de posar en perill
la pau i la seguretat internacionals.

4. Els poders de l’Assemblea General
enumerats en aquest Article no limitaran
l’abast general de l’Article 10.

Article 12
1. Mentre el Consell de Seguretat exer-

ceix les funcions que li assigna aquesta
Carta respecte a qualsevol controvèrsia o
situació, l’Assemblea General no farà cap
recomanació en relació amb la contro-
vèrsia o situació, excepte que el Consell
de Seguretat li ho demani.

2. El Secretari General, amb l’assenti-
ment del Consell de Seguretat, informarà
l’Assemblea General, en cada període de
sessions, de qualsevol matèria relativa al
manteniment de la pau i de la seguretat
internacionals de la qual s’ocupi el Con-
sell de Seguretat, i n’informarà així ma-
teix l’Assemblea General, o els Membres
de l’Organització, si l’Assemblea General
no estigués reunida, tan bon punt el Con-
sell de Seguretat deixi de tractar les ma-
tèries esmentades.

Article 13
1. L’Assemblea General iniciarà estudis

i farà recomanacions a fi de:

a. promoure la cooperació internacio-
nal en el camp polític i encoratjar el de-
senvolupament progressiu del dret
internacional i la seva codificació;

b. promoure la cooperació internacio-
nal en el camp econòmic, social, cultural,
educatiu i sanitari, i contribuir que tot-
hom pugui gaudir dels drets humans i de
les llibertats fonamentals, sense distinció
de raça, sexe, llengua o religió.

2. Les altres responsabilitats, funcions
i poders de l’Assemblea General respecte
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a les matèries esmentades en el paràgraf
1 b precedent s’enumeren als Capítols IX
i X.

Article 14
L’Assemblea General, a reserva del que

disposa l’Article 12, podrà recomanar
mesures per a la solució pacífica de tota
situació, qualsevol que en sigui l’origen,
que consideri que podria perjudicar el
benestar general o les relacions amisto-
ses entre les nacions, incloent-hi les si-
tuacions resultants d’una violació de les
disposicions d’aquesta Carta, establertes
als Propòsits i Principis de les Nacions
Unides.

Article 15
1. L’Assemblea General rebrà i consi-

derarà informes anuals i especials del
Consell de Seguretat; aquests informes
inclouran una relació de les mesures que
el Consell de Seguretat hagi decidit o pres
per mantenir la pau i la seguretat interna-
cionals.

2. L’Assemblea General rebrà i consi-
derarà informes dels altres òrgans de les
Nacions Unides.

Article 16
Respecte al règim internacional de tu-

tela, l’Assemblea General exercirà les
funcions que li atribueixin els Capítols
XII i XIII, incloent-hi l’aprovació dels
acords de tutela relatius a zones no de-
signades com a zones estratègiques.

Article 17
1. L’Assemblea General considerarà i

aprovarà el pressupost de l’Organització.

2. Les despeses de l’Organització seran
sufragades pels Membres en la proporció
fixada per l’Assemblea General.

3. L’Assemblea General considerarà i
aprovarà els arranjaments financers i
pressupostaris amb els organismes espe-
cialitzats a què es refereix l’Article 57 i
examinarà els pressupostos administra-
tius d’aquests organismes especialitzats a
fi de fer-los les recomanacions perti-
nents.

Votació

Article 18
1. Cada Membre de l’Assemblea Gene-

ral tindrà un vot.

2. Les decisions de l’Assemblea Gene-
ral sobre qüestions importants es pren-
dran per majoria de dos terços dels
membres presents i votants. Aquestes
qüestions comprendran: les recomana-
cions relatives al manteniment de la pau
i de la seguretat internacionals, l’elecció
de membres no permanents del Consell
de Seguretat, l’elecció de membres del
Consell Econòmic i Social, l’elecció de
membres del Consell de Tutela d’acord
amb el paràgraf 1 c de l’Article 86, l’ad-
missió de nous Membres a l’Organitza-
ció, la suspensió dels drets i privilegis
dels Membres, l’expulsió de Membres,
les qüestions relatives al funcionament
del règim de tutela i les qüestions pres-
supostàries.

3. Les decisions sobre altres qüestions,
incloent-hi la determinació de categories
addicionals de qüestions que s’hagin de
resoldre per majoria de dos terços, es
prendran per majoria dels membres pre-
sents i votants.

Article 19
Un Membre de les Nacions Unides que

s’hagi endarrerit en el pagament de les
seves contribucions financeres a l’Orga-
nització no tindrà vot a l’Assemblea Ge-
neral quan l’import del deute sigui igual
o superior al total de les contribucions
que deu pels dos anys anteriors com-
plets. L’Assemblea General podrà, però,
permetre que el dit Membre voti si arriba
a la conclusió que la manca de pagament
és deguda a circumstàncies indepen-
dents de la voluntat d’aquest Membre.

Procediment

Article 20
L’Assemblea General es reunirà anual-

ment en sessió ordinària i, quan les cir-
cumstàncies ho exigeixin, en sessions
extraordinàries. Aquestes últimes seran
convocades pel Secretari General a peti-
ció del Consell de Seguretat o de la ma-
joria dels Membres de les Nacions
Unides.

Article 21
L’Assemblea General adoptarà el seu

propi reglament. Elegirà el seu President
per a cada sessió.

Article 22
L’Assemblea General podrà establir els

òrgans subsidiaris que cregui necessaris
per a l’exercici de les seves funcions.

Capítol V. El Consell de Seguretat

Composició

Article 23
1. El Consell de Seguretat estarà inte-

grat per quinze Membres de les Nacions
Unides. La República de Xina, França, la
Unió de Repúbliques Socialistes Sovièti-
ques, el Regne Unit de la Gran Bretanya
i Irlanda del Nord i els Estats Units d’Amè-
rica, seran Membres permanents del
Consell de seguretat. L’assemblea Gene-
ral elegirà deu Membres més de les Na-
cions Unides, els quals hauran d’ésser
membres no permanents del Consell de
Seguretat, i tindrà especialment present,
en primer lloc, la contribució dels Mem-
bres de les Nacions Unides al manteni-
ment de la pau i de la seguretat
internacionals i els altres fins de l’Orga-
nització, com també una distribució geo-
gràfica equitable.

2. Els membres no permanents del
Consell de Seguretat seran elegits per un
període de dos anys. En la primera elec-
ció dels membres no permanents que se
celebri després d’haver augmentat d’on-
ze a quinze el nombre de membres del
Consell de Seguretat, dos dels quatres
nous membres seran elegits per un perío-
de d’un any. Els membres sortints no
seran reelegits pel període immediat.

3. Cada membre del Consell de Segu-
retat tindrà un representant.

Funcions i Poders

Article 24
1. A fi d’assegurar l’acció ràpida i eficaç

de les Nacions Unides, els seus Membres
confereixen al Consell de Seguretat la
responsabilitat principal de mantenir la
pau i la seguretat internacionals i reco-
neixen que, en l’acompliment dels deu-
res que li imposa aquesta responsabilitat,
el Consell de Seguretat actua en nom seu.

2. En l’acompliment d’aquests deures,
el Consell de seguretat actuarà d’acord
amb els Propòsits i Principis de les Na-
cions Unides. Els poders específics ator-
gats al Consell de Seguretat per a
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l’acompliment d’aquests deures són defi-
nits en els Capítols VI, VII, VIII i XII.

3. El Consell de Seguretat sotmetrà a la
consideració de l’Assemblea General in-
formes anuals i, quan ho consideri neces-
sari, informes especials.

Article 25
Els Membres de les Nacions Unides

convenen a acceptar i complir les deci-
sions del Consell de Seguretat d’acord
amb aquesta Carta.

Article 26
A fi de promoure l’establiment i man-

teniment de la pau i de la seguretat inter-
nacionals amb la mínima desviació dels
recursos humans i econòmics del món
cap a l’armament, el Consell de Seguretat
serà responsable d’elaborar, assistit del
Comitè d’Estat Major a què es refereix
l’Article 47, els plans que se sotmetran als
Membres de les Nacions Unides per a
l’establiment d’un sistema de regulació
dels armaments.

Votació

Article 27
1. Cada membre del Consell de Segu-

retat tindrà un vot.

2. Les decisions del Consell de Segure-
tat sobre qüestions de procediment es
prendran amb el vot afirmatiu de nou
membres.

3. Les decisions del Consell de Segure-
tat sobre tota altra qüestió es prendran
amb el vot afirmatiu de nou membres,
entre els quals hi ha d’haver els vots
afirmatius de tots els membres perma-
nents; queda entès que, en les decisions
preses d’acord amb el Capítol VI i el
paràgraf 3 de l’Article 52, la part en una
controvèrsia s’abstindrà de votar.

Procediment

Article 28
1. El Consell de Seguretat s’organitzarà

de tal manera que pugui exercir contí-
nuament les seves funcions. Amb aquest
fi, cada membre del Consell de Seguretat
tindrà un representant en tot moment a
la seu de l’Organització.

2. El Consell de Seguretat celebrarà
reunions periòdiques en les quals cadas-
cun dels seus membres, si així ho desitja,
podrà fer-se representar per un membre

del seu govern o per un altre represen-
tant especialment designat.

3. El Consell de Seguretat podrà cele-
brar reunions fora de la seu de l’Organit-
zació en qualssevol altres llocs que, al
seu judici, puguin facilitar la seva tasca.

Article 29
El Consell de Seguretat podrà establir

els òrgans subsidiaris que estimi neces-
saris per a l’exercici de les seves funcions.

Article 30
El Consell de Seguretat adoptarà el seu

propi reglament, el qual establirà el mè-
tode d’elecció del seu President.

Article 31
Qualsevol Membre de les Nacions Uni-

des que no sigui membre del Consell de
Seguretat podrà participar, sense dret a
vot, en la discussió de tota qüestió sotme-
sa al Consell de Seguretat, cada vegada
que aquest darrer consideri que els inte-
ressos d’aquell Membre estan especial-
ment afectats.

Article 32
Qualsevol Membre de les Nacions Uni-

des que no sigui membre del Consell de
Seguretat o bé qualsevol Estat que no
sigui Membre de les Nacions Unides, si
fos part en una controvèrsia que el Con-
sell de Seguretat té en consideració, serà
invitat a participar, sense dret a vot, en la
discussió relativa a aquesta controvèrsia.
El Consell de Seguretat establirà les con-
dicions que estimi justes per a la partici-
pació d’un Estat que no sigui Membre de
les Nacions Unides.

Capítol VI. Arranjament pacífic de
controvèrsies

Article 33
1. Les parts en qualsevol controvèrsia

la continuació de la qual sigui susceptible
de posar en perill el manteniment de la
pau i de la seguretat internacionals hau-
ran de cercar-hi solució, en primer lloc,
mitjançant negociació, enquesta, media-
ció, conciliació, arbitratge, arranjament
judicial, recurs a organismes o acords
regionals o qualsevol altre mitjà pacífic
que escolleixin.

2. El Consell de Seguretat, si ho estima
necessari, invitarà les parts a arranjar les
seves controvèrsies pels mitjans esmen-
tats.

Article 34
El Consell de Seguretat podrà investi-

gar qualsevol controvèrsia o qualsevol
situació susceptible de provocar una fric-
ció internacional o de donar lloc a una
controvèrsia, a fi de determinar si la con-
tinuació de tal controvèrsia o situació pot
posar en perill el manteniment de la pau
i de la seguretat internacionals.

Article 35
1. Qualsevol Membre de les Nacions

Unides podrà cridar l’atenció del Consell
de Seguretat o de l’Assemblea General
sobre qualsevol controvèrsia o situació
de la naturalesa referida a l’Article 34.

2. Un Estat que no sigui Membre de les
Nacions Unides podrà cridar l’atenció del
Consell de Seguretat o de l’Assemblea
General sobre qualsevol controvèrsia en
què ell sigui part, si accepta prèviament,
en relació amb la controvèrsia, les obli-
gacions d’arranjament pacífic previstes
en aquesta Carta.

3. El procediment de l’Assemblea Ge-
neral respecte als assumptes portats a la
seva consideració en virtut d’aquest Arti-
cle quedarà subjecte a les disposicions
dels Articles 11 i 12.

Article 36
1. El Consell de Seguretat podrà, en

qualsevol moment en què es trobi una
controvèrsia de la naturalesa referida a
l’Article 33 o en una situació semblant,
recomanar els procediments o mètodes
d’arranjament apropiats.

2. El Consell de Seguretat considerarà
tots els procediments que les parts hagin
adoptat per a l’arranjament de la contro-
vèrsia.

3. En fer les recomanacions previstes
en aquest Article, el Consell de Seguretat
també haurà de tenir en compte que les
controvèrsies d’ordre jurídic, per regla
general, hauran de ser sotmeses per les
parts a la Cort Internacional de Justícia
d’acord amb les disposicions de l’Estatut
de la Cort.

Article 37
1. Si les parts en una controvèrsia de la

naturalesa referida a l’Article 33 no la
poguessin resoldre amb els mitjans que
aquest Article indica, la sotmetran al Con-
sell de Seguretat.
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2. Si el Consell de Seguretat considera
que la continuació de la controvèrsia és
susceptible, de fet, de posar en perill el
manteniment de la pau i de la seguretat
internacionals, haurà de decidir entre
aplicar l’Article 36 o recomanar els ter-
mes d’arranjament que consideri apro-
piats.

Article 38
Sens perjudici de les disposicions dels

Articles 33 al 37, el Consell de Seguretat
podrà, si així ho demanen totes les parts
en una controvèrsia, fer recomanacions
a fi d’obtenir un arranjament pacífic de la
controvèrsia.

Capítol VII. Acció en cas
d’amenaces a la pau, de ruptures
de la pau i d’actes d’agressió

Article 39
El Consell de Seguretat determinarà

l’existència d’una amenaça a la pau,
d’una ruptura de la pau o un pacte
d’agressió i farà recomanacions o decidi-
rà quines mesures serà necessari pren-
dre, d’acord amb els Articles 41 i 42, per
mantenir o restablir la pau i la seguretat
internacionals.

Article 40
A fi de prevenir un agreujament de la

situació, el Consell de Seguretat, abans
de fer les recomanacions o de decidir les
mesures previstes a l’Article 39, podrà
instar les parts interessades a complir les
mesures provisionals que jutgi necessà-
ries o desitjables. Aquestes mesures pro-
visionals no hauran de perjudicar els
drets, les reclamacions o la posició de les
parts interessades. El Consell de Segure-
tat prendrà deguda nota de l’incompli-
ment d’aquestes mesures provisionals.

Article 41
El Consell de Seguretat podrà decidir

quines mesures de les que no impliquin
l’ús de la força armada s’hauran de pren-
dre per portar a efecte les seves deci-
sions, i podrà instar els Membres de les
Nacions Unides a aplicar-les. Aquestes
mesures podran incloure la interrupció
completa o parcial de les relacions eco-
nòmiques i de les comunicacions ferro-
viàries, marítimes, aèries, postals,
telegràfiques, radioelèctriques i d’altres
mitjans de comunicació, com també la
ruptura de relacions diplomàtiques.

Article 42
Si el Consell de Seguretat considerés

que les mesures previstes a l’Article 41
són inadequades o han demostrat ésser-
ho, podrà emprendre, per mitjà de forces
aèries, navals o terrestres, l’acció que jut-
gi necessària per mantenir o restablir la
pau i la seguretat internacionals. Aquesta
acció podrà comprendre demostracions,
blogueigs i altres operacions executades
per forces aèries, navals o terrestres dels
Membres de les Nacions Unides.

Article 43
1. Tots els Membres de les Nacions

Unides, a fi de contribuir al manteniment
de la pau i de la seguretat internacionals,
es comprometen, de conformitat amb un
acord o uns acords especials, a posar a
disposició del Consell de Seguretat, a
petició d’aquest, les forces armades, l’as-
sistència i les facilitats, fins i tot el dret de
pas, que siguin necessaris a fi de mante-
nir la pau i la seguretat internacionals.

2. Aquest acord o acords fixaran el
nombre i la classe de les forces, el seu
grau de preparació i la seva localització
general, com també la naturalesa de les
facilitats i l’assistència que s’hauran de
proporcionar.

3. L’acord o els acords es negociaran,
tan aviat com sigui possible, a iniciativa
del Consell de Seguretat. Els acords seran
conclosos entre el Consell de Seguretat i
Membres de l’Organització o bé entre el
Consell de Seguretat i grups de Membres
de l’Organització i hauran d’ésser ratifi-
cats pels Estats signataris segons els seus
respectius procediments constitucionals.

Article 44
Quan el Consell de Seguretat hagi de-

cidit fer ús de la força, abans de sol.licitar
d’un Membre no representat en el Con-
sell que proporcioni forces armades en
compliment de les obligacions contretes
en virtut de l’Article 43, invitarà aquest
Membre, si el Membre així ho desitja, a
participar en les decisions del Consell de
Seguretat relatives a l’ús de contingents
de les forces armades d’aquest Membre.

Article 45
A fi de permetre a les Nacions Unides

de prendre mesures militars urgents, els
Membres de les Nacions Unides mantin-
dran contingents de forces aèries nacio-
nals immediatament disponibles per a

l’execució combinada d’una acció coer-
citiva internacional. La potència i el grau
de preparació d’aquests contingents,
com també els plans d’acció combinada,
els determinarà el Consell de Seguretat
amb l’assistència del Comitè d’Estat Ma-
jor dintre els límits establerts a l’acord o
als acords especials a què es refereix
l’Article 43.

Article 46
Els plans per a l’ús de les forces arma-

des seran fets pel Consell de Seguretat
amb l’assistència del Comitè d’Estat Ma-
jor.

Article 47
1. S’establirà un Comitè d’Estat Major

per assessorar i assistir el Consell de Se-
guretat en totes les qüestions relatives a
les necessitats militars del Consell de Se-
guretat per al manteniment de la pau i de
la seguretat internacionals, a l’ús i el co-
mandament de les forces posades a la
seva disposició, a la regulació dels arma-
ments i al possible desarmament.

2. El Comitè d’Estat Major estarà inte-
grat pels caps d’Estat Major dels membres
permanents del Consell de Seguretat o
pels seus representants. El Comitè invita-
rà qualsevol Membre de les Nacions Uni-
des no representat permanentment al
Comitè a associar-s’hi quan la participa-
ció d’aquest Membre als seus treballs li
sigui necessària per al compliment efec-
tiu de la seva tasca.

3. El Comitè d’Estat Major serà respon-
sable, sota l’autoritat del Consell de Se-
guretat, de la direcció estratègica de totes
les forces armades posades a disposició
del Consell de Seguretat. Les qüestions
relatives al comandament d’aquestes for-
ces es resoldran posteriorment.

4. El Comitè d’Estat Major, amb l’auto-
rització del Consell de Seguretat i després
de consultar els organismes regionals
apropiats, podrà establir subcomitès re-
gionals.

Article 48
1. Les accions necessàries per portar a

cap les decisions del Consell de Seguretat
per al manteniment de la pau i de la
seguretat internacionals seran preses per
tots els Membres de les Nacions Unides
o per alguns d’ells, segons ho determini
el Consell de Seguretat.
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2. Aquestes decisions seran portades a
cap pels Membres de les Nacions Unides
directament i per mitjà de la seva acció
en els organismes internacionals apro-
piats de què formin part.

Article 49
Els Membres de les Nacions Unides es

prestaran assistència mútua en l’execu-
ció de les mesures preses pel Consell de
Seguretat.

Article 50
Si el Consell de Seguretat prengués

mesures preventives o coercitives contra
un Estat, qualsevol altre Estat, sigui Mem-
bre de les Nacions Unides o no, que
s’enfronti amb problemes econòmics es-
pecials degut a l’execució d’aquestes me-
sures, tindrà el dret de consultar el
Consell de Seguretat respecte a la solució
d’aquests problemes.

Article 51
Cap disposició d’aquesta Carta no ha

de perjudicar el dret inherent de legítima
defensa, individual o col.lectiva, en cas
d’un atac armat contra un Membre de les
Nacions Unides fins que el Consell de
Seguretat hagi pres les mesures necessà-
ries per al manteniment de la pau i de la
seguretat internacionals. Les mesures
preses pels Membres en l’exercici
d’aquest dret de legítima defensa seran
comunicades immediatament al Consell
de Seguretat i no han d’afectar en cap
sentit l’autoritat i la responsabilitat que el
Consell de Seguretat té, en virtut de la
present Carta, d’emprendre en qualsevol
moment les accions que estimi necessà-
ries a fi de mantenir o restablir la pau i la
seguretat internacionals.

Capítol VIII. Acords regionals

Article 52
1. Cap disposició d’aquesta Carta no

s’oposa a l’existència d’acords o organis-
mes regionals destinats a tractar els as-
sumptes relatius al manteniment de la
pau i de la seguretat internacionals i sus-
ceptibles d’acció regional, sempre que
aquests acords o organismes i les seves
activitats siguin compatibles amb els Pro-
pòsits i Principis de les Nacions Unides.

2. Els Membres de les Nacions Unides
que siguin part en aquests acords o cons-
titueixin aquests organismes hauran de
fer tots els esforços possibles per aconse-

guir una solució pacífica de les contro-
vèrsies de caràcter local per mitjà dels dits
acords o organismes regionals, abans de
sotmetre’ls al Consell de Seguretat.

3. El Consell de Seguretat estimularà el
desenvolupament de l’arranjament pací-
fic de les controvèrsies locals per mitjà
d’aquests acords o organismes regionals,
sigui a iniciativa dels Estats interessats,
sigui a instància del Consell de Seguretat.

4. Aquest Article no afecta de cap ma-
nera l’aplicació dels Articles 34 i 35.

Article 53
1. El Consell de Seguretat utilitzarà, si

s’escau, aquests acords o organismes re-
gionals per a l’aplicació de mesures coer-
citives sota la seva autoritat. Cap acció
coercitiva, però, no podrà ésser aplicada
en virtut d’acords regionals o per orga-
nismes regionals sense l’autorització del
Consell de Seguretat; se n’exceptuen les
mesures contra tot Estat enemic en el
sentit definit al paràgraf 2 d’aquest Article
que es prenguin en virtut de l’Article 107
o per mitjà d’acords regionals dirigits
contra la renovació d’una política
d’agressió per part de qualsevol
d’aquests Estats, fins al moment en què
l’Organització podrà, a petició dels go-
verns interessats, fer-se càrrec de la res-
ponsabilitat de prevenir qualsevol nova
agressió per part dels Estats esmentats.

2. El terme “Estat enemic” emprat en el
paràgraf 1 d’aquest Article s’aplica a tot
Estat que durant la Segona Guerra Mun-
dial ha estat un enemic de qualsevol dels
signataris d’aquesta Carta.

Article 54
El Consell de Seguretat haurà d’ésser

en tot moment plenament informat de les
activitats empreses o projectades en vir-
tut d’acords regionals o pels organismes
regionals per al manteniment de la pau i
de la seguretat internacionals.

Capítol IX. Cooperació econòmica i
social internacional

Article 55
A fi de crear les condicions d’estabilitat

i benestar necessàries per a les relacions
pacífiques i amistoses entre les nacions,
basades en el respecte al principi de la
igualtat de drets dels pobles i del seu dret
a la lliure determinació, les Nacions Uni-
des promouran:

a. uns nivells de vida més alts, feina per
a tothom i condicions de progrés i
desenvolupament econòmic i social;

b. la solució dels problemes interna-
cionals de caràcter econòmic, social,
sanitari, i d’altres problemes connexos
i la cooperació internacional en l’ordre
cultural i educatiu; i

c. el respecte universal i l’observança
dels drets humans i de les llibertats
fonamentals de tothom, sense distin-
ció de raça, sexe, llengua o religió.

Article 56
Tots els Membres es comprometen a

actuar, conjuntament o separadament,
en cooperació amb l’Organització per a
la realització dels propòsits enumerats a
l’Article 55.

Article 57
1. Els diversos organismes especialit-

zats creats per acords intergovernamen-
tals que, segons els seus estatuts, tinguin
àmplies atribucions internacionals en el
camp econòmic, social, cultural, sanitari
i altres de connexos, es vincularan amb
l’Organització d’acord amb les disposi-
cions de l’Article 63.

2. Els organismes vinculats així amb
l’Organització s’anomenaran d’ara enda-
vant “organismes especialitzats”.

Article 58
L’Organització farà recomanacions a fi

de coordinar els programes i les activitats
dels organismes especialitzats.

Article 59
L’Organització, quan ho consideri con-

venient, iniciarà negociacions entre els
Estats interessats a crear els nous organis-
mes especialitzats necessaris per a la re-
alització dels propòsits enumerats a
l’Article 55.

Article 60
La responsabilitat de l’acompliment de

les funcions de l’Organització establertes
en aquest Capítol correspondrà a l’As-
semblea General i, sota la seva autoritat,
al Consell Econòmic i Social, que tindrà
a aquest efecte les facultats expressades
al Capítol X.
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Capítol X. El Consell Econòmic i
Social

Composició

Article 61
1. El Consell Econòmic i Social estarà

integrat per cinquanta-quatre Membres
de les Nacions Unides elegits per l’As-
semblea General.

2. Sens perjudici del que preveu el
paràgraf 3, cada any s’elegiran divuit
membres del Consell Econòmic i Social
per un període de tres anys. Els membres
sortints seran reelegibles pel període se-
güent.

3. A la primera elecció que se celebri
després d’haver augmentat el nombre de
membres del Consell Econòmic i Social
de vint-i-set a cinquanta-quatre, a més
dels membres que s’hagin elegit per
substituir els nou membres el mandat
dels quals expiri al cap d’un any, se n’ele-
giran vint-i-set més. El mandat de nou
d’aquests vint-i-set membres addicionals
així elegits expirarà al cap d’un any i el
dels altres nou membres al cap de dos
anys, d’acord amb les disposicions que
dicti l’Assemblea General.

4. Cada membre del Consell Econòmic
i Social tindrà un representant al Consell.

Funcions i Poders

Article 62
1. El Consell Econòmic i Social podrà

fer o iniciar estudis i informes respecte a
assumptes internacionals de caràcter
econòmic, social, cultural, educatiu, sa-
nitari i altres matèries connexes, i també
podrà fer recomanacions sobre qualse-
vol d’aquests assumptes a l’Assemblea
General, als Membres de les Nacions
Unides i als organismes especialitzats in-
teressats.

2. El Consell Econòmic i Social podrà
fer recomanacions a fi de promoure el
respecte i l’observança dels drets humans
i de les llibertats fonamentals per a tot-
hom.

3. El Consell Econòmic i Social, en
qüestions de la seva competència, podrà
preparar projectes de convencions per
sotmetre’ls a l’Assemblea General.

4. El Consell Econòmic i Social podrà
convocar, d’acord amb les regles prescri-
tes per les Nacions Unides, conferències

internacionals sobre qüestions de la seva
competència.

Article 63
1. El Consell Econòmic i Social podrà

concloure acords amb els organismes es-
pecialitzats referits a l’Article 57, en els
quals quedin fixades les condicions en
què aquests organismes es vincularan
amb les Nacions Unides. Aquests acords
hauran de ser sotmesos a l’aprovació de
l’Assemblea General.

2. El Consell Econòmic i Social podrà
coordinar les activitats dels organismes
especialitzats tot consultant-los i fent-los
recomanacions, com també fent recoma-
nacions a l’Assemblea General i als Mem-
bres de les Nacions Unides.

Article 64
1. El Consell Econòmic i Social podrà

prendre les mesures apropiades per ob-
tenir informes periòdics dels organismes
especialitzats. També es podrà entendre
amb els Membres de les Nacions Unides
i amb els organismes especialitzats per
obtenir-ne informes sobre les mesures
preses per al compliment de les seves
pròpies recomanacions i de les que faci
l’Assemblea General sobre matèries de la
competència del Consell.

2. El Consell Econòmic i Social podrà
comunicar a l’Assemblea General les se-
ves observacions sobre aquests infor-
mes.

Article 65
El Consell Econòmic i Social podrà

proporcionar informació al Consell de
Seguretat i l’assistirà si aquest li ho dema-
na.

Article 66
1. El Consell Econòmic i Social exercirà

les funcions en què tingui competència
en relació amb el compliment de les re-
comanacions de l’Assemblea General.

2. El Consell Econòmic i Social, amb
l’aprovació de l’Assemblea General, po-
drà prestar els serveis que li demanin els
Membres de les Nacions Unides i els
organismes especialitzats.

3. El Consell Econòmic i Social exercirà
les altres funcions especificades en altres
llocs d’aquesta Carta o les que li puguin
ésser encomanades per l’Assemblea Ge-
neral.

Votació

Article 67
1. Cada membre del Consell Econòmic

i Social tindrà un vot.

2. Les decisions del Consell Econòmic
i Social seran preses per la majoria dels
membres presents i votants.

Procediment

Article 68
El Consell Econòmic i Social establirà

comissions per a les qüestions econòmi-
ques i socials i per al progrés dels drets
humans, com també totes les altres co-
missions que li siguin necessàries per a
l’exercici de les seves funcions.

Article 69
El Consell Econòmic i Social, quan exa-

mini una qüestió que interessi particular-
ment un Membre de les Nacions Unides,
invitarà aquest Membre a participar en
les seves deliberacions, sense dret a vot.

Article 70
El Consell Econòmic i Social podrà fer

arranjaments perquè els representants
dels organismes especialitzats participin,
sense dret a vot, en les seves delibera-
cions i en les de les comissions establer-
tes per ell, i perquè els seus propis
representants participin en les delibera-
cions dels organismes especialitzats.

Article 71
El Consell Econòmic i Social podrà fer

arranjaments adequats per consultar les
organitzacions no-governamentals que
s’ocupin de qüestions de la seva compe-
tència. Aquests arranjaments podran
ésser fets amb organitzacions internacio-
nals i, si s’escau, amb organitzacions na-
cionals després de consultar el Membre
de les Nacions Unides interessat.

Article 72
1. El Consell Econòmic i Social adop-

tarà el seu propi reglament, el qual esta-
blirà el mètode d’elecció del seu
President.

2. El Consell Econòmic i Social es reu-
nirà quan sigui necessari d’acord amb el
seu reglament, el qual inclourà disposi-
cions per a la convocatòria del Consell a
petició de la majoria dels seus membres.
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Capítol XI. Declaració relativa als
territoris no autònoms

Article 73
Els Membres de les Nacions Unides

que tenen o assumeixen la responsabili-
tat d’administrar territoris la població
dels quals encara no ha aconseguit la
plena capacitat de governar-se per ells
mateixos, reconeixen el principi que els
interessos dels habitants d’aquests terri-
toris estan per damunt de tot i accepten
com una missió sagrada l’obligació de
promoure al màxim possible, dintre del
sistema de pau i de seguretat internacio-
nals establert per la present Carta, el be-
nestar dels habitants d’aquests territoris,
i amb aquesta finalitat:

a. assegurar, amb el degut respecte per
la cultura dels pobles interessats, el seu
progrés polític, econòmic, social i edu-
catiu, com també un just tracte i pro-
tecció contra tota mena d’abusos;

b. desenvolupar la capacitat de gover-
nar-se per ells mateixos, tenint degu-
dament en compte les aspiracions
polítiques dels pobles i ajudar-los en el
desenvolupament progressiu de les se-
ves lliures institucions polítiques,
d’acord amb les circumstàncies parti-
culars de cada territori i dels seus habi-
tants i dels seus diferents graus
d’avançament;

c. consolidar la pau i la seguretat inter-
nacionals;

d. promoure mesures constructives de
desenvolupament, encoratjar la inves-
tigació i cooperar els uns amb els altres
i, quan se’n presenti el cas, amb els
organismes internacionals especialit-
zats per aconseguir la realització pràc-
tica dels propòsits socials, econòmics i
científics enumerats en aquest Article;

e. transmetre regularment al Secretari
General, a títol d’informació i a reserva
de les limitacions que consideracions
de seguretat i constitucionals puguin
imposar, els informes estadístics o al-
tres de caràcter tècnic relatius a les
condicions econòmiques, socials i
educatives dels territoris de què són
respectivament responsables, que no
siguin aquells a què es refereixen els
Capítols XII i XIII.

Article 74
Els Membres de les Nacions Unides

reconeixen igualment que la seva políti-
ca respecte als territoris a què es refereix
aquest Capítol, com també la dels seus
territoris metropolitans, s’ha de basar en
el principi general del bon veïnatge en
qüestions socials, econòmiques i comer-
cials, tenint degudament en compte els
interessos i el benestar de la resta del
món.

Capítol XII. Règim internacional de
tutela

Article 75
L’Organització de les Nacions Unides

establirà, sota la seva autoritat, un règim
internacional de tutela per a l’administra-
ció i vigilància dels territoris que puguin
ésser col.locats sota aquest règim en vir-
tut d’acords especials posteriors. Aquests
territoris s’anomenaran d’ara endavant
“territoris sota tutela”.

Article 76
D’acord amb els Propòsits de les Na-

cions Unides enunciats a l’Article 1
d’aquesta Carta, els objectius bàsics del
règim de tutela seran els següents:

a. consolidar la pau i la seguretat inter-
nacionals;

b. promoure el progrés polític, econò-
mic, social i educatiu de les poblacions
dels territoris sota tutela i el seu desen-
volupament progressiu per obtenir la
capacitat de governar-se per ells matei-
xos o la independència, segons sigui
apropiat a les circumstàncies particu-
lars de cada territori i dels seus pobles
i a les aspiracions lliurement expressa-
des dels pobles interessats i segons el
que estigui previst en cada acord de
tutela;

c. encoratjar el respecte als drets hu-
mans i a les llibertats fonamentals per
a tothom, sense distinció de raça, sexe,
llengua o religió, com també el reco-
neixement de la interdependència dels
pobles del món;

d. assegurar la igualtat de tracte en
matèries social, econòmica i comercial
a tots els Membres de les Nacions Uni-
des i als seus nacionals, com també el
tracte igual d’aquests darrers en l’admi-
nistració de justícia, sens perjudici de
la realització dels objectius expressats

més amunt i ajustant-se a les disposi-
cions de l’Article 80.

Article 77
1. El règim de tutela s’aplicarà als terri-

toris de les categories següents, que es
col.loquin sota aquest règim mitjançant
acords de tutela:

a. territoris actualment sota mandat;

b. territoris que puguin ésser separats
d’Estats enemics com a conseqüència
de la Segona Guerra Mundial; i

c. territoris voluntàriament col.locats
sota aquest règim pels Estats responsa-
bles d’administrar-los.

2. Un acord posterior determinarà
quins territoris de les categories prece-
dents es posaran sota el règim de tutela i
en quines condicions.

Article 78
El règim de tutela no s’aplicarà als ter-

ritoris que esdevinguin Membres de les
Nacions Unides, les relacions mútues
dels quals es basaran en el respecte al
principi de la igualtat sobirana.

Article 79
Els termes del règim de tutela en cada

un dels territoris que s’hi hagin d’acollir,
com també tota alteració o esmena, seran
objecte d’un acord dels Estats directa-
ment interessats, incloent-hi la potència
mandatària en el cas de territoris sota el
mandat d’un Membre de les Nacions Uni-
des, i seran aprovats de conformitat amb
el que disposen els Articles 83 i 85.

Article 80
1. Amb l’excepció del que es pugui

convenir amb els acords especials de tu-
tela conclosos de conformitat amb els
Articles 77, 79 i 81, per mitjà dels quals es
col.loqui cada territori sota el règim de
tutela, i fins que aquests acords hagin
estat conclosos, cap disposició d’aquest
Capítol no podrà ésser interpretada en el
sentit que alteri de cap manera els drets
de cap Estat o de cap poble o els termes
dels instruments internacionals vigents
dels quals puguin ésser part Membres de
les Nacions Unides.

2. El paràgraf 1 d’aquest Article no
podrà ésser interpretat com a motiu de
dilació o ajornament de la negociació i
conclusió d’acords destinats a posar sota
el règim de tutela els territoris sota man-
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dat i altres territoris, tal com preveu l’Ar-
ticle 77.

Article 81
L’acord de tutela inclourà, en cada cas,

les condicions sota les quals s’administra-
rà el territori sota tutela i designarà l’au-
toritat que hi exercirà l’administració.
Aquesta autoritat, anomenada d’ara en-
davant “autoritat administradora”, podrà
ésser un o més Estats o la mateixa Orga-
nització.

Article 82
En qualsevol acord de tutela es podran

designar una o més zones estratègiques,
que podran incloure totalment o en part
el territori sota tutela al qual s’aplica
l’acord, sens perjudici de tot l’acord o
acords especials conclosos de conformi-
tat amb l’Article 43.

Article 83
1. Totes les funcions de les Nacions

Unides relatives a zones estratègiques,
incloent-hi la d’aprovar els termes dels
acords de tutela, com també la seva mo-
dificació o esmena, seran exercides pel
Consell de Seguretat.

2. Els objectius bàsics enumerats a l’Ar-
ticle 76 s’aplicaran a tots els habitants de
cadascuna de les zones estratègiques.

3. El Consell de Seguretat, a reserva de
les disposicions dels acords de tutela i
sens perjudici de les exigències de la
seguretat, es podrà valer de l’assistència
del Consell de Tutela per exercir aquelles
funcions que corresponen a les Nacions
Unides per raó del règim de tutela relati-
ves a matèries polítiques, econòmiques,
socials i educatives en les zones estratè-
giques.

Article 84
L’autoritat administradora tindrà el

deure de vetllar perquè el territori sota
tutela contribueixi al manteniment de la
pau i de la seguretat internacionals. Amb
aquest fi, l’autoritat administradora po-
drà fer ús de les forces voluntàries, de les
facilitats i de l’ajuda del territori sota tu-
tela per acomplir les obligacions que tin-
gui assumides en aquest aspecte davant
del Consell de Seguretat, com també per
a la defensa local i el manteniment de la
llei i de l’ordre dintre del territori sota
tutela.

Article 85
1. Les funcions de les Nacions Unides

relatives als acords de tutela per a totes
les zones no considerades estratègiques,
incloent-hi l’aprovació dels termes dels
acords de tutela i la seva modificació o
esmena, seran exercides per l’Assemblea
General.

2. El Consell de Tutela, que funciona
sota l’autoritat de l’Assemblea General,
l’assistirà en l’acompliment d’aquestes
funcions.

Capítol XIII. El Consell de Tutela

Composició

Article 86
1. El Consell de Tutela estarà integrat

pels següents Membres de les Nacions
Unides:

a. els Membres que administrin territo-
ris sota tutela;

b. els Membres esmentats pel seu nom
a l’Article 23 i que no administrin territo-
ris sota tutela; i

c. tants altres Membres elegits per pe-
ríodes de tres anys per l’Assemblea Ge-
neral com sigui necessaris per asssegurar
que el nombre total de membres del Con-
sell de Tutela estigui dividit per igual
entre els Membres de les Nacions Unides
que administrin territoris sota tutela i
aquells que no n’administrin.

2. Cada membre del Consell de Tutela
designarà una persona especialment
qualificada per representar-lo en el Con-
sell.

Funcions i Poders

Article 87
L’Assemblea General i, sota la seva au-

toritat, el Consell de Tutela, en l’exercici
de les seves funcions, podran:

a. examinar els informes sotmesos per
l’autoritat administradora;

b. rebre peticions i examinar-les en
consulta amb l’autoritat administrado-
ra;

c. fer visites periòdique als territoris
sota tutela en el moment fixat d’acord
amb l’autoritat administradora; i

d. prendre aquestes i altres mesures de
conformitat amb els termes dels acords
de tutela.

Article 88
El Consell de Tutela formularà un

qüestionari sobre el progrés polític, eco-
nòmic, social i educatiu dels habitants de
cadascun dels territoris col.locats sota tu-
tela; l’autoritat administradora de cada
territori sota tutela dintre de la competèn-
cia de l’Assemblea General farà un infor-
me anual a l’Assemblea General sobre les
bases d’aquest qüestionari.

Votació

Article 89
1. Cada membre del Consell de Tutela

tindrà un vot.

2. Les decisions del Consell de Tutela
es prendran per majoria dels membres
presents i votants.

Procediment

Article 90
1. El Consell de Tutela adoptarà el seu

propi reglament, el qual establirà el mè-
tode d’elecció del seu President.

2. El Consell de Tutela es reunirà quan
sigui necessari, d’acord amb el seu regla-
ment, que inclourà disposicions sobre la
convocatòria de reunions del Consell a
petició de la majoria dels seus membres.

Article 91
El Consell de Tutela demanarà, si s’es-

cau, l’assistència del Consell Econòmic i
Social i la dels organismes especialitzats
respecte a aquelles matèries en què si-
guin respectivament competents.

Capítol XIV. La Cort Internacional
de Justícia

Article 92
La Cort Internacional de Justícia serà

l’òrgan judicial principal de les Nacions
Unides. Funcionarà d’acord amb l’Estatut
annex, que es basa en l’Estatut de la Cort
Permanent de Justícia Internacional i for-
ma part integrant d’aquesta Carta.

Article 93
1. Tots els Membres de les Nacions

Unides son ipso facto parts de l’Estatut de
la Cort Internacional de Justícia.
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2. Un Estat que no sigui Membre de les
Nacions Unides podrà ésser part de l’Es-
tatut de la Cort Internacional de Justícia
en les condicions que determini, en cada
cas, l’Assemblea General a recomanació
del Consell de Seguretat.

Article 94
1. Cada Membre de les Nacions Unides

es compromet a complir la decisió de la
Cort Internacional de Justícia en qualse-
vol litigi en què sigui part.

2. Si una de les parts d’un litigi deixa
de complir les obligacions que li imposa
una decisió de la Cort, l’altra part tindrà
dret a recórrer al Consell de Seguretat, el
qual, si ho estima necessari, podrà fer
recomanacions o decidir sobre les mesu-
res a prendre per fer efectiva la decisió.

Article 95
Cap disposició d’aquesta Carta no pri-

varà els Membres de les Nacions Unides
de confiar la solució de les seves diferèn-
cies a altres tribunals en virtut d’acords ja
existents o que es puguin concloure en
el futur.

Article 96
1. L’Assemblea General o el Consell de

Seguretat podran sol.licitar opinions con-
sultives a la Cort Internacional de Justícia
sobre qualsevol qüestió jurídica.

2. Els altres òrgans de les Nacions Uni-
des i els organismes especialitzats que en
qualsevol moment hi siguin autoritzats
per l’Assemblea General, podran també
sol.licitar opinions consultives a la Cort
sobre qüestions jurídiques que sorgeixin
dintre l’esfera de les seves activitats.

Capítol XV. El Secretariat

Article 97
El Secretariat es compondrà d’un Se-

cretari General i del personal que reque-
reixi l’Organització. El Secretari General
serà nomenat per l’Assemblea General a
recomanació del Consell de Seguretat.
Serà el més alt funcionari administratiu
de l’Organització.

Article 98
El Secretari General actuarà com a tal

en totes les reunions de l’Assemblea Ge-
neral, del Consell de Seguretat, del Con-
sell Econòmic i Social i del Consell de
Tutela, i exercirà les altres funcions que
li siguin encomanades per aquests òr-

gans. El Secretari General farà un informe
anual a l’Assemblea General sobre les
activitats de l’Organització.

Article 99
El Secretari General podrà cridar

l’atenció del Consell de Seguretat sobre
qualsevol qüestió que, en opinió seva,
pugui posar en perill el manteniment de
la pau i de la seguretat internacionals.

Article 100
1. En l’exercici dels seus deures, el

Secretari General i el personal del Secre-
tariat no sol.licitaran ni rebran instruc-
cions de cap govern ni de cap altra
autoritat estranya a l’Organització. S’abs-
tindran de tot acte incompatible amb la
seva condició de funcionaris internacio-
nals, responsables solament davant l’Or-
ganització.

2. Cada Membre de les Nacions Unides
es compromet a respectar al caràcter ex-
clusivament internacional de les fun-
cions del Secretari General i del personal
del Secretariat, i a no tractar d’influir-los
en l’exercici de les seves funcions.

Article 101
1. El personal serà nomenat pel Secre-

tari General d’acord amb les regles esta-
blertes per l’Assemblea General.

2. S’assignarà permanentment el per-
sonal apropiat al Consell Econòmic i So-
cial, al Consell de Tutela i, quan sigui
necessari, a altres òrgans de les Nacions
Unides. Aquest personal formarà part del
Secretariat.

3. La consideració primordial en el no-
menament del personal i en la determi-
nació de les condicions del servei serà la
necessitat d’assegurar el més alt grau
d’eficiència, competència i integritat. Es
donarà la deguda consideració a la im-
portància de seleccionar el personal so-
bre una base geogràfica al més àmplia
possible.

Capítol XVI. Disposicions vàries

Article 102
1. Tot tractat i tot acord internacional

conclòs per qualsevol Membre de les
Nacions Unides després de l’entrada en
vigor d’aquesta Carta serà, tan aviat com
sigui possible, registrat al Secretariat i
publicat per aquest.

2. Cap de les parts d’un tractat o acord
internacional que no hagi estat registrat
de conformitat amb el paràgraf 1 d’aquest
Article no podrà invocar el dit tractat o
acord davant un òrgan de les Nacions
Unides.

Article 103
En cas de conflicte entre les obliga-

cions dels Membres de les Nacions Uni-
des en virtut de la present Carta i de les
seves obligacions en virtut de qualsevol
altre acord internacional, prevaldran les
seves obligacions respecte a la present
Carta.

Article 104
L’Organització gaudirà, en el territori

de cada un dels seus Membres, de la
capacitat jurídica que li sigui necessària
per a l’exercici de les seves funcions i la
realització dels seus propòsits.

Article 105
1. L’Organització gaudirà, en el territori

de cada un dels seus Membres, dels pri-
vilegis i les immunitats necessaris per a la
realització dels seus propòsits.

2. Els representants dels Membres de
les Nacions Unides i els funcionaris de
l’Organització gaudiran igualment dels
privilegis i les immunitats necessaris per
exercir amb independència les seves fun-
cions en relació amb l’Organització.

3. L’Assemblea General podrà fer reco-
manacions a fi de determinar els detalls
de l’aplicació dels paràgrafs 1 i 2 d’aquest
Article o proposar convencions en
aquest sentit als Membres de les Nacions
Unides.

Capítol XVII. Disposicions
transitòries sobre seguretat

Article 106
Fins que entrin en vigor els acords

especials a què es refereix l’Article 43,
que, en opinió del Consell de Seguretat,
li permetin començar a exercir les seves
responsabilitats d’acord amb l’Article 42,
les parts en la Declaració de les Quatre
Nacions, firmada a Moscou el 30 d’octu-
bre de 1943, i França, d’acord amb les
disposicions del paràgraf 5 d’aquella De-
claració, s’hauran de consultar entre elles
i, quan l’ocasió ho requereixi, amb altres
Membres de les Nacions Unides a fi de
portar a efecte, en nom de l’Organització,
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qualsevol acció conjunta que fos neces-
sària per al manteniment de la pau i de la
seguretat internacionals.

Article 107
Cap disposició d’aquesta Carta no in-

validarà o impedirà l’acció que, en rela-
ció amb un Estat enemic de qualsevol
dels signataris de la present Carta durant
la Segona Guerra Mundial, fos portada a
cap o autoritzada, a conseqüència de la
dita guerra, pels governs responsables
d’aquesta acció.

Capítol XVIII. Esmenes

Article 108
Les esmenes a la present Carta entraran

en vigor per a tots els Membres de les
Nacions Unides quan hagin estat adopta-
des per majoria de dos terços dels mem-
bres de l’Assemblea General i ratificades
d’acord amb els seus procediments cons-
titucionals respectius, pels dos terços
dels membres de les Nacions Unides,
incloent-hi tots els membres permanents
del Consell de Seguretat.

Article 109
1. A fi de revisar la present Carta, es

podrà celebrar una Conferència General
dels Membres de les Nacions Unides, en
la data i el lloc fixats pel vot dels dos
terços de membres de l’Assemblea Gene-
ral i pel vot de nou membres qualssevol
del Consell de Seguretat. Cada Membre
de les Nacions Unides tindrà un vot a la
Conferència.

2. Tota modificació d’aquesta Carta re-
comanada per la Conferència per majoria
de dos terços tindrà efecte un cop haurà
estat ratificada, d’acord amb els seus pro-
cediments constitucionals respectius,
pels dos terços dels Membres de les Na-
cions Unides, incloent-hi tots els mem-
bres permanents del Consell de
Seguretat.

3. Si aquesta Conferència no s’hagués
celebrat abans de la desena reunió anual
de l’Assemblea General després de l’en-
trada en vigor de la present Carta, a l’or-
dre del dia d’aquesta reunió s’inscriurà
una proposició a fi de convocar la dita
Conferència, la qual se celebrarà si així
fos decidit per la majoria dels Membres
de l’Assemblea General i pel vot de set
membres qualssevol del Consell de Se-
guretat.

Capítol XIX. Ratificació i signatura

Article 110
1. La present Carta serà ratificada pels

Estats signataris d’acord amb els seus
procediments constitucionals respectius.

2. Les ratificacions seran dipositades
prop del govern dels Estats Units d’Amè-
rica, que haurà de notificar cada dipòsit
a tots els Estats signataris, com també al
Secretari General de l’Organització quan
hagi estat nomenat.

3. La present Carta entrarà en vigor una
vegada dipositades les ratificacions de la
República de Xina, França, la Unió de
Repúbliques Socialistes Soviètiques, el
Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda
del Nord, i els Estats Units d’Amèrica, i
per la majoria dels altres Estats signataris.
Tot seguit, el Govern dels Estats Units
d’Amèrica redactarà un protocol de les
ratificacions dipositades, del qual es tra-
metran còpies a tots els Estats signataris.

4. Els Estats signataris de la present
Carta que la ratifiquin després de l’entra-
da en vigor esdevindran Membres origi-
naris de les Nacions Unides a la data del
dipòsit de les seves ratificacions respec-
tives.

Article 111
La present Carta, els textos de la qual

en xinès, francès, rus, anglès i espanyol
en donen igualment fe, serà dipositada
en els arxius del Govern dels Estats Units
d’Amèrica. Aquest Govern n’enviarà cò-
pies degudament certificades als Go-
verns dels altres Estats signataris. En fe de
què, els representants dels Governs de
les Nacions Unides han firmat la present
Carta.

Fet a la ciutat de San Francisco, el
vint-i-sis de juny de mil nou-cents qua-
ranta-cinc.

Estatut de la Cort
Internacional de Justícia

Article 1
La Cort Internacional de Justícia, esta-

blerta per la Carta de les Nacions Unides
com a òrgan judicial principal de l’Orga-
nització, serà constituïda i funcionarà de
conformitat amb les disposicions del pre-
sent Estatut.

Capítol I. Organització de la Cort

Article 2
La Cort es compondrà d’un cos de jut-

ges independents, elegits sense tenir en
compte la seva nacionalitat entre perso-
nes que gaudeixin de la més alta consi-
deració moral, que reuneixin les
condicions exigides en els seus països
respectius per a l’exercici de les més altes
funcions judicials, o que siguin juriscon-
sults de competència reconeguda en dret
internacional.

Article 3
1. La Cort es compondrà de quinze

membres, entres els quals no hi podrà
haver dos nacionals del mateix Estat.

2. La persona que a l’efecte d’ésser
membre de la Cort podria ésser conside-
rada nacional de més d’un Estat, serà
considerada nacional de l’Estat en què
exerceixi ordinàriament els seus drets ci-
vils i polítics.

Article 4
1. Els membres de la Cort seran elegits

per l’Assemblea General i pel Consell de
Seguretat d’una llista de persones pre-
sentades pels grups nacionals de la Cort
Permanent d’Arbitratge d’acord amb les
disposicions següents.

2. En el cas de Membres de les Nacions
Unides que no estiguin representats a la
Cort Permanent d’Arbitratge, els candi-
dats seran presentats per grups nacionals
designats a aquest efecte pels seus go-
verns, en les mateixes condicions que les
establertes per als membres de la Cort
Permanent d’Arbritatge, a l’Article 44 de
la Convenció de l’Haia de 1907 sobre la
solució pacífica de les controvèrsies in-
ternacionals.

3. A falta d’acord especial, l’Assemblea
General, amb la prèvia recomanació del
Consell de Seguretat, determinarà les
condicions per les quals podrà participar
en l’elecció dels membres de la Cort un
Estat que és part del present Estatut, però
no és Membre de les Nacions Unides.

Article 5
1. Almenys tres mesos abans de la data

de l’elecció, el Secretari General de les
Nacions Unides invitarà per escrit els
membres de la Cort Permanent d’Arbi-
tratge pertanyents als Estats que són part
d’aquest Estatut, com també els membres
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dels grups nacionals designats d’acord
amb el paràgraf 2 de l’article 4, perquè
designin per grups nacionals, dintre del
termini assenyalat, els noms de les per-
sones en condicions de poder exercir les
funcions de membre de la Cort.

2. Cap grup no podrà designar més de
quatre persones, de les quals només dues
seran de la seva mateixa nacionalitat. En
cap cas, el nombre de candidats desig-
nats per un grup no podrà ésser major
que el doble de les vacants a proveir.

Article 6
Abans de fer aquestes designacions, es

recomana a cada grup que consulti el seu
més alt tribunal de justícia, les seves fa-
cultats i escoles de dret, i les seves aca-
dèmies nacionals i seccions nacionals
d’acadèmies internacionals dedicades a
l’estudi del dret.

Article 7
1. El Secretari General prepararà per

ordre alfabètic una llista de totes les per-
sones així designades. Excepte en el cas
previst en l’Article 12, paràgraf 2, sola-
ment aquestes persones seran elegides.

2. El Secretari General sotmetrà aques-
ta llista a l’Assemblea General i al Consell
de Seguretat.

Article 8
L’Assemblea General i el Consell de

Seguretat procediran independentment
l’un de l’altre en l’elecció dels membres
de la Cort.

Article 9
En cada elecció els electors hauran de

tenir present, no solament que les perso-
nes que hagin d’ésser elegides posseexin
individualment les condicions exigides,
sinó també que en el conjunt d’aquest
òrgan judicial s’asseguri la representació
de les més grans formes de civilització i
dels principals sistemes jurídics del món.

Article 10
1. Els candidats que obtinguin la majo-

ria absoluta dels vots a l’Assemblea Ge-
neral i al Consell de Seguretat seran
considerats electes.

2. En les votacions del Consell de Se-
guretat, tant si és per a l’elecció de jutges
com per a la designació dels membres de
la comissió prevista a l’Article 12, no hi
haurà cap mena de distinció entre mem-

bres permanents i no permanents del
Consell de Seguretat.

3. En el cas que més d’un nacional del
mateix Estat obtingui una majoria abso-
luta de vots tant a l’Assemblea General
com al Consell de Seguretat, es conside-
rarà electe el de més edat.

Article 11
Si, després de la primera sessió cele-

brada per a l’elecció, encara queden un
o més llocs vacants, se celebrarà una
segona sessió i, si fos necessari, una ter-
cera.

Article 12
1. Si, després de la tercera sessió, en-

cara queden una o més places per pro-
veir, es podrà formar en qualsevol
moment, a petició de l’Assemblea Gene-
ral o del Consell de Seguretat, una Comis-
sió Mixta de sis membres, tres de
designats per l’Assemblea General i tres
pel Consell de Seguretat, a fi d’elegir, per
majoria absoluta de vots, un nom per
cada lloc encara vacant, que serà sotmès
a la respectiva acceptació de l’Assemblea
General i del Consell de Seguretat.

2. Si la Comissió Mixta acordés per
unanimitat proposar una persona que
satisfaci les condicions exigides, la podrà
incloure a la seva llista, encara que el
proposat no figurés a la llista de candi-
dats referida a l’Article 7.

3. Si la Comissió Mixta arribés a la
convicció que no podrà aconseguir
l’elecció, els membres de la Cort ja elec-
tes proveiran els llocs vacants, dintre del
termini que fixi el Consell de Seguretat,
escollint entre els candidats que hagin
obtingut vots a l’Assemblea General o en
el Consell de Seguretat.

4. En cas d’empat entre els jutges en la
votació, el vot del jutge de més edat
decidirà.

Article 13
1. Els membres de la Cort seran elegits

per nou anys i podran ser reelegits; no
obstant això, quant als jutges elegits a la
primera elecció, el termini de cinc jutges
expirarà al cap de tres anys i el d’altres
cinc expirarà al cap de sis anys.

2. Els jutges els terminis dels quals
expirin a la fi dels períodes inicials men-
cionats de tres i sis anys, seran elegits per
sorteig efectuat pel Secretari General tot

just després d’acabada la primera elec-
ció.

3. Els membres de la Cort continuaran
exercint les seves funcions fins que els
seus llocs hauran estat coberts. Un cop
reemplaçats, continuaran coneixent dels
casos que ja haguessin començat, fins al
seu acabament.

4. En cas de renúncia d’un membre de
la Cort, la dimissió s’adreçarà al President
de la Cort perquè la transmeti al Secretari
General. Aquesta darrera notificació pro-
dueix la vacant de la plaça.

Article 14
Les vacants es proveiran seguint el ma-

teix mètode de la primera elecció,
d’acord amb la disposició següent: el Se-
cretari General, dintre del mes següent
de produir-se la vacant, expedirà les in-
vitacions a què es refereix l’Article 5, i la
data de l’elecció serà fixada pel Consell
de Seguretat.

Article 15
El membre de la Cort electe per reem-

plaçar-ne un altre el mandat del qual no
hagués expirat, exercirà el càrrec fins a
acabar el termini del mandat del seu pre-
decessor.

Article 16
1. Els membres de la Cort no podran

exercir cap funció política i administrati-
va ni lliurar-se a cap altra ocupació de
caràcter professional.

2. En cas de dubte, la Cort decidirà.

Aticle 17
1. Els membres de la Cort no podran

exercir funcions d’agent, conseller o ad-
vocat en cap assumpte.

2. Els membres de la Cort no podran
participar en la decisió de cap assumpte
en què hagin intervingut anteriorment
com a agents, consellers o advocats
d’una de les parts o com a membres
d’una Cort nacional o internacional o
d’una comissió d’enquesta, ni en cap al-
tra qualitat.

3. En cas de dubte, la Cort decidirà.

Article 18
1. Cap membre de la Cort no podrà

ésser separat del seu càrrec si no és que,
en opinió unànime d’altres membres, ha-
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gi deixat de tenir les condicions requeri-
des.

2. El Secretari General de les Nacions
Unides en serà informat oficialment pel
Secretari de la Cort.

3. Aquesta notificació produeix la va-
cant de la plaça.

Article 19
En l’exercici de les seves funcions, els

membres de la Cort gaudiran dels privi-
legis i les immunitats diplomàtiques.

Article 20
Els membres de la Cort, abans d’entrar

en funcions, declararan solemnement,
en sessió pública, que exerciran les seves
atribucions imparcialment i a conscièn-
cia.

Article 21
1. La Cort elegirà per tres anys el seu

President i el seu Vice-president, que
podran ésser reelegits.

2. La Cort nomenarà el seu Secretari i
podrà proveir al nomenament dels altres
funcionaris que siguin necessaris.

Article 22
1. La seu de la Cort serà a l’Haia.

La Cort podrà, però, reunir-se i funcio-
nar en qualsevol altre lloc, quan ho estimi
convenient.

2. El President i el Secretari residiran a
la seu de la Cort.

Article 23
1. La Cort funcionarà permanentment,

excepte durant les vacances judicials, les
dates i la duració de les quals seran fixa-
des per la Cort.

2. Els membres de la Cort gaudiran de
llicències periòdiques, les dates i la dura-
ció de les qual seran fixades per la Cort
tenint en compte la distància entre l’Haia
i el domicili de cada jutge.

3. Els membres de la Cort estaran obli-
gats a estar permanentment a la disposi-
ció de la Cort, excepte en cas que tinguin
llicència o estiguin impedits per causa de
malaltia o per un altre motiu greu degu-
dament explicat al President.

Article 24
1. Si, per qualsevol raó especial, un

membre de la Cort considera que no ha

de prendre part en la decisió d’un as-
sumpte determinat, n’informarà el Presi-
dent.

2. Si, per qualsevol raó especial, el
President considera que un membre de
la Cort no ha de participar en un assump-
te determinat, li ho farà saber.

3. Si, en qualsevol d’aquests casos, el
membre de la Cort i el President estan en
desacort, la Cort decidirà.

Article 25
1. Excepte en els casos expressament

previstos en aquest Estatut, la Cort exer-
cirà les seves funcions en sessió plenària.

2. El Reglament de la Cort podrà per-
metre que un o més jutges, d’acord amb
les circumstàncies i per torn, siguin dis-
pensats d’assistir a les sessions, a condi-
ció que el nombre de jutges disponibles
per constituir la Cort no sigui reduït a
menys d’onze.

3. Per constituir la Cort serà suficient
un quòrum de nou jutges.

Article 26
1. La Cort podrà en qualsevol moment

constituir una o més sales, compostes de
tres o més jutges, segons disposi la ma-
teixa Cort, per conèixer de determinades
categories d’assumptes, com per exem-
ple qüestions de treball i les referents al
trànsit i les comunicacions.

2. En qualsevol moment la Cort podrà
constituir una sala per conèixer d’un as-
sumpte determinat. El nombre de jutges
d’aquesta sala serà fixat per la Cort amb
l’assentiment de les parts.

3. Les sales previstes en aquest Article
consideraran i resoldran els casos si les
parts ho demanen.

Article 27
Tota sentència dictada per qualsevol

de les sales previstes en els Articles 26 i
29 serà considerada com dictada per la
Cort.

Article 28
Les sales previstes en els Articles 26 i

29 podran, amb el consentiment de les
parts, reunir-se i exercir les seves fun-
cions fora de l’Haia.

Article 29
Per tal de facilitar la prompta tramitació

dels assumptes, la Cort constituirà anual-

ment una Sala composta de cinc jutges,
la qual, a petició de les parts, podrà con-
siderar i decidir els casos per procedi-
ment sumari. Es designaran, a més, dos
jutges per reemplaçar els jutges que esti-
guin impossibilitats de participar.

Article 30
1. La Cort formularà un reglament per

a l’exercici de les seves funcions. Establi-
rà, en particular, les seves regles de pro-
cediment.

2. El Reglament de la Cort podrà pre-
veure que hi hagi assessors amb seient a
la Cort o en qualsevol de les seves Sales,
sense dret a vot.

Article 31
1. Els jutges de la mateixa nacionalitat

de cadascuna de les parts conservaran el
dret de participar en el cas que coneix la
Cort.

2. Si la Cort tingués entre els seus mem-
bres un jutge de la nacionalitat d’una de
les parts, qualsevol altra part podrà de-
signar una persona perquè participi com
a jutge. Aquesta persona haurà d’ésser
escollida, de preferència, entre les que
hagin estat designades com a candidats,
d’acord amb els Articles 4 i 5.

3. Si la Cort no disposa, entre els seus
membres, de cap jutge de nacionalitat de
les parts, cadascuna d’aquestes parts po-
drà procedir a designar un jutge d’acord
amb el paràgraf 2 d’aquest Article.

4. Les disposicions d’aquest Article
s’aplicaran en els casos dels Articles 26 i
29. En aquests casos, el President dema-
narà a un o, si fos necessari, a dos dels
membres de la Cort que constitueixen la
Sala, que cedeixin els seus llocs als mem-
bres de la Cort de la nacionalitat de les
parts interessades i, si no n’hi hagués o hi
estiguessin impedits, als jutges especial-
ment designats per les parts.

5. Si hi hagués diverses parts interessa-
des en la màxima qüestió, seran conside-
rades com una sola part, als efectes de les
disposicions precedents. En cas de dub-
te, la Cort decidirà.

6. Els jutges designats de conformitat
amb els paràgrafs 2, 3 i 4 d’aquest Article
hauran de tenir les condicions indicades
als Articles 2, 17, paràgraf 2, 20 i 24 del
present Estatut. Prendran part en les de-
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cisions en termes de completa igualtat
amb els seus col.legues.

Article 32
1. Cada membre de la Cort rebrà un sou

anual.

2. El President rebrà una assignació
anual especial.

3. El Vice-president rebrà una assigna-
ció especial per cada dia que actuï com
a President.

4. Els jutges designats de conformitat
amb l’Article 31, que no siguin membres
de la Cort, rebran una compensació per
cada dia que exerceixin les seves fun-
cions.

5. Aquests sous, assignacions i com-
pensacions seran fixats per l’Assemblea
General i no podran ésser reduïts mentre
duri el càrrec.

6. El sou del Secretari serà fixat per
l’Assemblea General a proposta de la
Cort.

7. L’Assemblea General regularà les
condicions per les quals es concediran
pensions als membres de la Cort i al
Secretari, com també les condicions per
les quals es reembossaran als membres
de la Cort i al Secretari les seves despeses
de viatge.

8. Aquests sous, assignacions i com-
pensacions seran lliures d’impostos.

Article 33
Les despeses de la Cort seran sufraga-

des per les Nacions Unides de la manera
que decideixi l’Assemblea General.

Capítol II. Competència de la Cort

Article 34
1. Solament els Estats podran ésser

parts en casos davant la Cort.

2. La Cort, en les condicions prescrites
pel seu Reglament, podrà sol.licitar a les
organitzacions públiques internacionals
informació relativa als casos pledejats da-
vant d’ella i rebre la informació que, a
iniciativa pròpia, li presentin aquestes
organitzacions.

3. Quan, en un cas sotmès a la Cort, es
discuteixi la interpretació de l’instrument
constitutiu d’una organització interna-
cional pública o d’una convenció inter-
nacional adoptada en virtut d’aquell

mateix instrument, el Secretari ho notifi-
carà a l’organització internacional públi-
ca interessada i li trametrà còpies de tot
l’expedient escrit.

Article 35
1. La Cort serà oberta a tots els Estats

que siguin part del present Estatut.

2. Les condicions sota les quals la Cort
serà oberta a altres Estats seran regula-
des, a reserva de les disposicions espe-
cials dels tractats vigents, pel Consell de
Seguretat, però en cap cas aquestes con-
dicions no podran posar les parts en po-
sició de desigualtat davant la Cort.

3. Quan un Estat que no sigui Membre
de les Nacions Unides sigui part en un
assumpte, la Cort fixarà la quantitat amb
què aquesta part haurà de contribuir a les
despeses de la Cort. Aquesta disposició
no s’aplicarà si aquest Estat participa en
les despeses de la Cort.

Article 36
1. La competència de la Cort s’estén a

tots els assumptes que les parts li sotme-
ten i a tots els assumptes especialment
previstos en la Carta de les Nacions Uni-
des o en els tractats i convencions vi-
gents.

2. Els Estats parts del present Estatut
podran, en qualsevol moment, declarar
que reconeixen com a obligatòria ipso
facto i sense conveni especial, en relació
amb qualsevol altre Estat que accepti la
mateixa obligació, la jurisdicció de la
Cort en totes les controvèrsies d’ordre
jurídic respecte a:

a. la interpretació d’un tractat;

b. tota la qüestió de dret internacional;

c. l’existència de qualsevol fet que, si
fos verificat, constituiria una violació
d’una obligació internacional;

d. la naturalesa o l’extensió de la repa-
ració deguda per la ruptura d’una obli-
gació internacional.

3. Les declaracions més amunt esmen-
tades podran ésser fetes incondicional-
ment o sota la condició de reciprocitat
per part de diversos o certs Estats, o per
un temps determinat.

4. Aquestes declaracions seran envia-
des al Secretari General de les Nacions
Unides, que en trametrà còpies a les parts

en el present Estatut i al Secretari de la
Cort.

5. Les declaracions fetes d’acord amb
l’Article 36 de l’Estatut de la Cort Perma-
nent de Justícia Internacional que encara
siguin vigents seran considerades, res-
pecte a les parts en el present Estatut,
com l’acceptació de la jurisdicció obliga-
tòria de la Cort Internacional de Justícia,
pel període que encara els resti de vigèn-
cia i de conformitat amb els seus termes.

6. En cas de controvèrsia sobre si la
Cort és competent o no, la Cort decidirà.

Article 37
Sempre que un tractat o convenció en

vigor prevegi que un assumpte sigui sot-
mès a un tribunal que hauria d’ésser ins-
tituït per la Societat de Nacions o la Cort
Permanent de Justícia Internacional, l’as-
sumpte, pel que respecta a les parts en el
present Estatut, haurà d’ésser sotmès a la
Cort Internacional de Justícia.

Article 38
1. La Cort, la funció de la qual és de

decidir d’acord amb el dret internacional
les controvèrsies que li siguin sotmeses,
aplicarà:

a. les convencions internacionals, si-
guin generals o particulars, que esta-
bleixen regles expressament
reconegudes pels Estats litigants;

b. el costum internacional com a prova
d’una pràctica general, acceptada com
a dret;

c. els principis generals de dret recone-
guts per les nacions civilitzades;

d. a reserva de les disposicions de l’Ar-
ticle 59, les decisions judicials i la doc-
trina dels publicistes més qualificats de
les diferents nacions, com a mitjà auxi-
liar per determinar les regles de dret.

2. Aquesta disposició no restringirà la
facultat de la Cort de decidir un cas ex
aequo et bono, si les parts hi estan
d’acord.

Capítol III. Procediment

Article 39
1. Les llengües oficials de la Cort seran

el francès i l’anglès. Si les parts estan
d’acord que el procediment tingui lloc en
francès, la sentència es pronunciarà en
aquesta llengua. Si les parts estan d’acord
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que el procediment tingui lloc en anglès,
la sentència es pronunciarà en aquesta
llengua.

2. En absència d’acord respecte a la
llengua que haurà d’ésser emprada, cada
part podrà usar en les seves al.legacions
la llengua que prefereixi; la Cort dictarà
la sentència en francès i en anglès. En
aquest cas, la Cort determinarà, al mateix
temps, quin dels dos textos donarà fe.

3. A petició d’una de les parts, la Cort
l’autoritzarà a usar una llengua que no
sigui ni el francès ni l’anglès.

Article 40
1. Les qüestions seran incoades davant

la Cort, segons el cas, per notificació de
l’acord especial o per una sol.licitud es-
crita, adreçada al Secretari. En tots dos
casos, s’haurà d’indicar l’objecte de la
controvèrsia i les parts.

2. El Secretari comunicarà immediata-
ment la sol.licitud a tots els interessats.

3. També la notificarà als Membres de
les Nacions Unides per mitjà del Secretari
General, i també als altres Estats autorit-
zats a comparèixer davant la Cort.

Article 41
1. La Cort tindrà la facultat d’indicar, si

considera que les circumstàncies ho exi-
geixen, qualssevol mesures provisionals
que s’hagin de prendre per preservar els
drets de cadascuna de les parts.

2. Mentre s’espera la decisió final, les
parts i el Consell de Seguretat seran im-
mediatament informats de les mesures
suggerides.

Article 42
1. Les parts seran representades per

agents.

2. Podran tenir l’assistència de conse-
llers o advocats davant la Cort.

3. Els agents, els consellers i els advo-
cats de les parts davant la Cort gaudiran
dels privilegis i les immunitats necessaris
per al lliure exercici de les seves fun-
cions.

Article 43
1. El procediment tindrà dues fases:

l’una escrita i l’altra oral.

2. El procediment escrit comprendrà la
comunicació, a la Cort i a les parts, de les

memòries, de les contramemòries i, si fos
necessari, de les rèpliques, i totes altres
peces i documents per prestar-hi suport.

3. Aquestes comunicacions es faran
per mitjà del Secretari en l’ordre i dintre
del termini que fixi la Cort.

4. Cada document presentat per una
part serà comunicat per còpia certificada
a l’altra part.

5. El procediment oral consistirà en
l’audiència per la Cort dels testimonis,
experts, agents, consellers i advocats.

Article 44
1. Per a tota notificació a persones que

no siguin els agents, consellers i advo-
cats, la Cort es dirigirà directament al
govern de l’Estat en el territori del qual
hagi d’ésser feta la notificació.

2. Se seguirà el mateix procediment
quan es tracti d’obtenir proves en el lloc
dels fets.

Article 45
Els debats seran dirigits pel President i,

en defecte seu, pel Vice-president; si cap
d’ells no pot fer-ho, presidirà el més antic
dels jutges presents.

Article 46
Les audiències de la Cort seran públi-

ques, a menys que la Cort decideixi altra-
ment i que les parts demanin que el
públic no hi sigui admès.

Article 47
1. S’aixecaran actes de cada audiència,

que signaran el Secretari i el President.

2. Solament aquestes actes donaran fe.

Article 48
La Cort ordenarà la marxa del procés,

decidirà la forma i els terminis en què
cada part haurà d’ajustar les seves al.le-
gacions i prendrà totes les mesures rela-
cionades amb la pràctica de les proves.

Article 49
La Cort podrà, fins i tot abans de co-

mençar l’audiència, demanar als agents
que presentin qualsevol document o que
donin qualsevol explicació. Tot refús a
fer-ho es farà constar en acta.

Article 50
La Cort podrà, en tot moment, confir-

mar a qualsevol individu, corporació, ofi-
cina, comissió o altra organització que

pugui escollir, la missió de fer una en-
questa o un peritatge.

Article 51
Durant l’audiència, totes les preguntes

pertinents seran fetes als testimonis i als
experts en les condicions que fixarà la
Cort en les regles de procediment a què
es refereix l’Article 30.

Article 52
Un cop rebudes les proves i els testi-

monis dintre dels terminis fixats a aquest
efecte, la Cort podrà refusar d’acceptar
tota prova addicional, oral o escrita, que
una de les parts desitgi presentar, excep-
te si l’altra hi dóna el seu consentiment.

Article 53
1. Si una de les parts no compareix

davant la Cort o s’absté de defensar el seu
cas, l’altra part podrà sol.licitar de la Cort
que decideixi a favor de la seva preten-
sió.

2. Abans de decidir en aquest sentit, la
Cort s’haurà d’assegurar no solament que
té competència d’acord amb els Articles
36 i 37, sinó també que la demanda és
ben fonamentada de fet i de dret.

Article 54
1. Quan els agents, consellers i advo-

cats hagin completat, sota el control de la
Cort, la seva presentació del cas, el Pre-
sident declararà tancats els debats.

2. La Cort es retirarà per deliberar.

3. Les deliberacions de la Cort tindran
lloc en privat i restaran secretes.

Article 55
1. Totes les qüestions seran decidides

per majoria dels jutges presents.

2. En cas d’empat, decidirà el vot del
President o del Jutge que ocupi el seu
lloc.

Article 56
1. La decisió donarà les raons en què

es fonamenta.

2. S’hi farà esment dels noms dels jut-
ges que hagin pres part en la decisió.

Article 57
Si la decisió no representa, en tot o en

part, l’opinió unànime dels jutges, qual-
sevol jutge tindrà dret a formular una
opinió separada.
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Article 58
La decisió serà signada pel President i

pel Secretari. Serà llegida en sessió públi-
ca després de notificar-la degudament als
agents.

Article 59
La decisió de la Cort no és obligatòria

sinó per a les parts en litigi i respecte al
cas decidit.

Article 60
La decisió és definitiva i sense recurs.

En cas de desacord quant al sentit o abast
de la decisió, la Cort la interpretarà a
sol.licitud de qualsevol de les parts.

Article 61
1. La sol.licitud de revisió d’una decisió

solament podrà ésser feta quan es basi en
el descobriment d’algun fet de tal natura-
lesa que pugui ésser un factor decisiu
que, en el moment de pronunciar la de-
cisió, fos desconegut de la Cort i de la part
que demani la revisió, sempre que aquest
desconeixement no sigui degut a negli-
gència.

2. El procediment de revisió s’obrirà
per una resolució de la Cort, en la qual es
farà constar expressament l’existència
del fet nou, i es reconeixerà que és de tal
naturalesa que justifica la revisió del cas
i que, per aquesta raó, la sol.licitud és
admissible.

3. La Cort podrà subordinar l’obertura
del procediment de revisió a l’execució
prèvia de la decisió.

4. La sol.licitud de revisió haurà d’ésser
feta dintre del termini de sis mesos a
partir del descobriment del fet nou.

5. No es podrà fer cap sol.licitud de
revisió després de transcorreguts deu
anys de la data de la decisió.

Article 62
1. Quan un Estat consideri que la deci-

sió d’un litigi és susceptible d’afectar un
seu interès d’ordre jurídic, podrà sol.lici-
tar permís a la Cort per intervenir en el
litigi.

2. La Cort decidirà.

Article 63
1. Quan es tracti de la interpretació

d’una convenció en la qual, a més de les
parts en litigi, siguin parts altres Estats, el

Secretari els ho notificarà immediata-
ment.

2. Cadascun d’aquests Estats té el dret
a intervenir en el procediment, però si
usa aquest dret, la interpretació donada
en la decisió serà igualment obligatòria
per a ell.

Article 64
Cada part pagarà les seves pròpies cos-

tes, salvat que la Cort decideixi altrament.

Capítol IV. Opinions consultives

Article 65
1. La Cort podrà donar opinions con-

sultives sobre tota qüestió jurídica a peti-
ció de qualsevol organisme que, d’acord
amb la Carta de les Nacions Unides o
segons les seves disposicions, pugui es-
tar autoritzat a demanar-ne.

2. Les qüestions sobre les quals es de-
mani l’opinió consultiva de la Cort seran
exposades a la Cort en una demanda en
què es formularan, en termes precisos,
les qüestions sobre les quals es demani
el parer, i serà acompanyada de tots els
documents que puguin servir per eluci-
dar la qüestió.

Article 66
1. El Secretari notificarà immediata-

ment la presentació de la sol.licitud
d’opinió consultiva a tots els Estats amb
dret a comparèixer davant la Cort.

2. El Secretari farà saber també per
comunicació especial i directa, a tots els
Estats amb dret a comparèixer davant la
Cort i a tota organització internacional
que a judici de la Cort, o del seu Presi-
dent, si la Cort no estigués reunida, po-
guessin aportar informació sobre la
qüestió, que la Cort estarà disposada a
rebre exposicions escrites, dintre del ter-
mini que fixi el President, o a escoltar
exposicions orals relatives a la qüestió,
en audiència pública celebrada amb
aquest fi.

3. Si algun Estat amb dret a compa-
rèixer davant la Cort deixa de rebre la
comunicació especial a què es refereix el
paràgraf 2 d’aquest Article, podrà mani-
festar el desig de sotmetre una exposició
escrita o d’ésser escoltada; la Cort decidi-
rà.

4. Els Estats i les organitzacions que
hagin presentat exposicions escrites o

orals, o de totes dues menes, seran auto-
ritzats a comentar les exposicions fetes
per altres Estats o organitzacions d’acord
amb la forma, l’extensió i els límits de
temps que fixi la Cort, o, si no estigués
reunida, el seu President, en cada cas
particular. Amb aquest fi, el Secretari
haurà de comunicar oportunament qual-
sevol d’aquestes exposicions escrites als
Estats i organitzacions que n’hagin pre-
sentades.

Article 67
La Cort pronunciarà les seves opinions

consultives en audiència pública, des-
prés d’haver estat notificades al Secretari
General de les Nacions Unides i als repre-
sentants dels Membres de les Nacions
Unides, dels altres Estats i de les organit-
zacions internacionals directament inte-
ressats.

Article 68
En l’exercici de les seves funcions con-

sultives, la Cort s’haurà de guiar, demés,
per les disposicions del present Estatut
en casos contenciosos, en la mesura que
ella les consideri aplicables.

Capítol V. Esmenes

Article 69
Les esmenes al present Estatut es faran

pel mateix procediment establert per la
Carta de les Nacions Unides per esmenar
la Carta, a reserva de les disposicions que
adopti l’Assemblea General, a recomana-
ció del Consell de Seguretat, respecte a
la participació d’Estats que siguin part del
present Estatut però que no siguin Mem-
bres de les Nacions Unides.

Article 70
La Cort podrà proposar per escrit al

Secretari General de les Nacions Unides
les esmenes al present Estatut que jutgi
necessàries, a fi que siguin considerades
de conformitat amb les disposicions de
l’Article 69.
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