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У В О Д Н И  Б Е Л Е Ж К И 
 

 Уставът на Организацията на обединените нации бе подписан на 26 юни 1945 г. в 
Сан Франциско на заключителното заседание на Конференцията на Обединените 
нации за създаване на международна организация и влезе в сила на 24 октомври 1945 г. 
Статутът на Международния съд е неделима част от устава.  

Поправките към чл. 23, 27 и 61 от устава бяха приети на Общото събрание на 17 
декември 1961 г. и влязоха в сила на 31 август 1965 г. Поправката към чл. 109, приета 
от Общото събрание на 20 декември 1965 г., влезе в сила на 12 юни 1968 г.  

Поправката към чл. 23 увеличава броя на членовете на Съвета за сигурност от 
единадесет на петнадесет.  Поправеният чл. 27 предвижда решенията на Съвета за 
сигурност по процедурни въпроси да се вземат с положителен вот на девет членове 
(преди бяха седем) и по всички други въпроси - с положителен вот от девет членове 
(преди бяха седем), включително съвпадащите гласове на петте постоянни членове на 
Съвета за сигурност.  

Поправката към чл. 61, която влезе в сила на 31 август 1965 г., увеличи броя на 
членовете на Икономическия и социален съвет от осемнадесет на двадесет и седем.  
Последващата поправка към този член, която влезе в сила на 24 септември 1973 г., 
увеличи по-нататък броя на членовете на съвета от двадесет и седем на петдесет и 
четири.  

Поправката към параграф 1 на чл. 109 предвижда, че Генерална конференция на 
държавите членки за ревизия на устава може да се проведе на дата и място, които 
ще се определят от две трети от членовете на Общото събрание и с вот от девет 
от които и да са членове на Съвета за сигурност (преди бяха седем).  Параграф 3 на 
чл. 109, който предвижда възможността от свикването на конференция за ревизия по 
време на Х редовна сесия на Общото събрание, бе запазен в първоначалната си форма 
в неговото позоваване на "гласовете на които и да са седем членове на Съвета за 
сигурност", тъй като този параграф бе вече разгледан през 1955 г. от Общото 
събрание на неговата Х редовна сесия и от Съвета за сигурност.    
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У С Т А В   
Н А  О Р Г А Н И З А Ц И Я Т А   
Н А  О Б Е Д И Н Е Н И Т Е   

Н А Ц И И 
 
 
НИЕ,  
НАРОДИТЕ 
НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ,  
РЕШЕНИ   
 
да избавим идните поколения от бедствията на войната, която два пъти в нашия живот 
донесе неизразими нещастия на човечеството, и   
да потвърдим отново нашата вяра в основните права на човека, в достойнството и 
ценността на човешката личност, в равноправието на мъжете и жените, както и в 
равенството на големите и малките народи, и   
да създадем условия, при които може да се поддържа справедливостта и зачитат 
задълженията, произтичащи от договорите и от другите източници на международното 
право, и  
да насърчаваме социалния прогрес и подобряваме условията на живот при по-голяма 
свобода,  
 
И ЗА ТЕЗИ ЦЕЛИ  
 
да проявяваме търпимост и да живеем задружно в мир един с друг, като добри съседи, 
и да обединим силите си за поддържане на международния мир и сигурност, и  
да осигурим посредством приемане на принципи и установяване на методи, 
гарантиращи, че въоръжена сила не ще се използва освен в общ интерес, и  
да използваме международните институции за развиване на икономическия и социален 
прогрес на всички народи,  
 
РЕШИХМЕ ДА ОБЕДИНИМ  
УСИЛИЯТА СИ ЗА ПОСТИГАНЕ  
НА ТЕЗИ ЦЕЛИ.  
 

В съответствие с това нашите съответни правителства чрез представители, събрани 
в град Сан Франциско, след като представиха своите пълномощия, намерени за 
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редовни, приеха настоящия Устав на Организацията на Обединените нации и с това 
учредяват международна организация под наименованието "Обединени нации".  
 
 

Г л а в а  I  
ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ  

 
ЧЛЕН 1 

Целите на Организацията на Обединените нации са:  
 1.  Да поддържа международния мир и сигурност и за тази цел: да взема ефективни 
колективни мерки за предотвратяване и отстраняване заплахите на мира и за 
потушаване действията на агресия или други нарушения на мира, както и да постига с 
мирни средства и в съгласие с принципите на справедливостта и на международното 
право уреждане или разрешаване на международните спорове или положения, които 
биха могли да доведат до нарушаване на мира.  
 2.  Да развива приятелски отношения между нациите, основани на зачитане принципа 
на равноправието и самоопределението на народите, и да взема други подходящи 
мерки за укрепване на всеобщия мир.  
 3.  Да постига международно сътрудничество при разрешаване на международните 
проблеми от икономическо, социално, културно или хуманитарно естество, както и при 
развиване и насърчаване зачитането правата на човека и основните свободи за всички, 
без разлика на раса, пол, език или вероизповедание.  
 4.  Да бъде център за съгласуване действията на нациите за постигане на тези общи 
цели. 
 

ЧЛЕН 2 
За постигане на целите, изложени в чл. 1, организацията и нейните членове ще 

действат съгласно следните принципи:  
 1.  Организацията е основана върху принципа на суверенното равенство на всички 
нейни членове.  
 2.  Всички членове на организацията изпълняват добросъвестно задълженията, които 
са поели съгласно настоящия устав, с цел за всеки от тях да бъдат обезпечени всички 
права и предимства, произтичащи от качеството им на членове.  
 3.  Всички членове на организацията уреждат международните си спорове с мирни 
средства по такъв начин, че да не поставят в опасност международния мир и сигурност, 
както и справедливостта.  
 4.  Всички членове на организацията се въздържат в международните си отношения от 
заплашване със сила или употреба на сила срещу териториалната цялост или 
политическата независимост на която и да е държава или по какъвто и да е друг начин, 
несъвместим с целите на Обединените нации.  
 5.  Всички членове на организацията й оказват всестранна помощ във всяко действие, 
предприето от нея съгласно настоящия устав, и се въздържат да оказват помощ на 
която и да е държава, против която Организацията на Обединените нации предприема 
действие от превантивен или принудителен характер.  
 6.  Организацията обезпечава, щото държавите, които не са нейни членове, да действат 
съгласно тези принципи, доколкото би било необходимо за поддържането на 
международния мир и сигурност.  
 7.  Никоя разпоредба на настоящия устав не дава право на Организацията на 
Обединените нации да се намесва в работи, които по естеството си са от вътрешната 
компетентност на която и да е държава, нито изисква от членовете да представят такива 
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въпроси за уреждане съобразно с настоящия устав; този принцип обаче не засяга 
прилагането на принудителни мерки, предвидени в глава VII.  
 

 
Г л а в а  I I  
ЧЛЕНСТВО  

 
ЧЛЕН 3  

 Първоначални членове на Организацията на Обединените нации са държавите, 
които са участвали в Конференцията на Обединените нации в Сан Франциско за 
създаване на международна организация или по-рано са подписали Декларацията на 
Обединените нации от 1 януари 1942 г. и които подпишат настоящия устав и го 
ратифицират съгласно чл. 110.  

 
ЧЛЕН 4 

1.  Членуването в организацията е открито за всички други миролюбиви държави, 
които поемат съдържащите се в настоящия устав задължения и които по преценка на 
организацията могат и желаят да изпълняват тези задължения.  
 2.  Приемането на всяка такава държава за член на организацията става с решение на 
Общото събрание по препоръка на Съвета за сигурност.  

 
ЧЛЕН 5 

Член на организацията, срещу когото е било предприето превантивно или 
принудително действие от Съвета за сигурност, може да бъде временно лишен от 
Общото събрание по препоръка на Съвета за сигурност от упражняване на правата и 
привилегиите, свързани с качеството на член.  Упражняването на тези права и 
привилегии може да бъде възстановено от Съвета за сигурност.  

 
ЧЛЕН 6  

Член на организацията, който системно нарушава принципите, съдържащи се в 
настоящия устав, може да бъде изключен от организацията с решение на Общото 
събрание по препоръка на Съвета за сигурност. 

 
 

Г л а в а  I I I  
ОРГАНИ  

 
ЧЛЕН 7 

1.  Като главни органи на Организацията на Обединените нации се учредяват: Общо 
събрание, Съвет за сигурност, Икономически и социален съвет, Съвет за 
попечителство, Международен съд и Секретариат.  
 2.  Спомагателни органи, каквито биха се оказали необходими, могат да бъдат 
учредени съгласно настоящия устав.  

 
ЧЛЕН 8  

Организацията на Обединените нации не ще поставя никакви ограничения относно 
правото на мъжете и жените да участват в каквото и да било качество и при равни 
условия в нейните главни и спомагателни органи. 
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Г л а в а  I V  
ОБЩО СЪБРАНИЕ  

 
Състав 
ЧЛЕН 9 

 
 1.  Общото събрание се състои от всички членове на организацията.  
 2.  Всеки член има не повече от пет представители в Общото събрание.  
 

Функции и правомощия  
ЧЛЕН 10  

Общото събрание може да разисква всякакви въпроси или дела, които влизат в рамките 
на настоящия устав или се отнасят до правомощията и функциите на всеки от 
предвидените в настоящия устав органи, и с изключение на разпоредбите, предвидени в 
чл. 12, може да прави препоръки по който и да е от тези въпроси или дела на членовете 
на Организацията на Обединените нации или на Съвета за сигурност, или и на 
членовете на организацията, и на Съвета за сигурност.  

 
ЧЛЕН 11 

1.  Общото събрание може да разглежда общите принципи на сътрудничеството за 
поддържане на международния мир и сигурност, включително и принципите относно 
разоръжаването и регулирането на въоръженията, и може с оглед на тези принципи да 
прави препоръки на членовете на организацията или на Съвета за сигурност, или на 
членовете и на организацията и на Съвета за сигурност.  
 2.  Общото събрание може да разисква всякакви въпроси, отнасящи се до 
поддържането на международния мир и сигурност, поставени пред него от който и да е 
член на организацията или от Съвета за сигурност, или от държава, която не е членка на 
организацията съгласно разпоредбите на чл. 35, т. 2 и при спазване на предвидените в 
чл. 12 изключения, да прави по всякакви подобни въпроси препоръки на 
заинтересуваната държава или държави или на Съвета за сигурност, или и на Съвета за 
сигурност, и на заинтересуваната държава или държави.  Всеки подобен въпрос, по 
който е необходимо да се предприеме действие, се отнася от Общото събрание до 
Съвета за сигурност преди или след разискване.  
 3.  Общото събрание може да привлича вниманието на Съвета за сигурност върху 
положения, които биха могли да застрашат международния мир и сигурност.  
 4.  Правомощията на Общото събрание, изложени в настоящия член, не ограничават 
общото действие на чл. 10.  

 
ЧЛЕН 12 

 1.  Докато Съветът за сигурност изпълнява по отношение на какъвто и да е спор или 
положение функциите, които са му възложени съгласно настоящия устав, Общото 
събрание не може да прави никаква препоръка по този спор или положение, освен ако 
Съветът за сигурност поиска това.  
 2.  Генералният секретар със съгласието на Съвета за сигурност уведомява Общото 
събрание на всяка сесия за всички въпроси, отнасящи се до поддържането на 
международния мир и сигурност, с които Съветът за сигурност се занимава, и по същия 
начин уведомява Общото събрание или членовете на организацията, ако Общото 
събрание не е в сесия, веднага щом Съветът за сигурност престане да се занимава с 
такива въпроси.  
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ЧЛЕН 13 
1.  Общото събрание предприема проучвания и прави препоръки с цел:  
 а) да подпомага международното сътрудничество в политическата област и да 
насърчава прогресивното развитие на международното право и неговата кодификация;  
 б) да съдейства за развиване на международното сътрудничество в икономическата, 
социалната, културната, образователната и здравната област и да съдейства за 
осъществяване правата на човека и основните свободи за всички без разлика на раса, 
пол, език или вероизповедание.  
 2.  Другите задължения, функции и правомощия на Общото събрание във връзка с 
въпросите, упоменати по-горе, в т. 1, "б", са изложени в глава IХ и Х.  
 

ЧЛЕН 14 
Общото събрание може при спазване разпоредбите на чл. 12 да препоръчва мерки за 

мирното уреждане на всяко положение независимо от произхода му, което по негово 
мнение би могло да увреди на общото благоденствие или приятелските отношения 
между народите, включително и положенията, създадени вследствие нарушаване 
разпоредбите на настоящия устав, в който са изложени целите и принципите на 
организацията.  

 
ЧЛЕН 15  

1.  Общото събрание получава и разглежда годишните и специалните доклади на 
Съвета за сигурност; тези доклади трябва да съдържат отчет за мерките, които Съветът 
за сигурност е решил да предприеме или е предприел за поддържането на 
международния мир и сигурност.  
 2.  Общото събрание получава и разглежда докладите на другите органи на 
организацията.  
 

ЧЛЕН 16 
Общото събрание изпълнява, що се отнася до международната система за 

попечителство, функциите, които са му възложени въз основа на глави ХII и ХIII, 
включително и одобряването на споразуменията за попечителство, отнасящи се до 
райони, които не са определени като стратегически.  
 

ЧЛЕН 17 
1.  Общото събрание разглежда и утвърждава бюджета на организацията.  
2.  Разходите на организацията се понасят от членовете според установеното от Общото 
събрание разпределение.  
3.  Общото събрание разглежда и одобрява всички финансови и бюджетни 
споразумения с посочените в чл. 57 специализирани организации и разглежда 
административните бюджети на тези специализирани организации с цел да направи 
препоръки на съответните организации. 
 

Гласуване  
ЧЛЕН 18 

 1.  Всеки член на Общото събрание има един глас.  
 2.  Решенията на Общото събрание по важни въпроси се приемат с мнозинство от две 
трети от присъстващите и гласуващи членове.  Тези въпроси включват: препоръки за 
поддържане на международния мир и сигурност, избиране на непостоянните членове 
на Съвета за сигурност, избиране на членовете на Икономическия и социален съвет, 
избиране на членовете на Съвета за попечителство съгласно § 1, "в" на чл. 86, приемане 
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на нови членове в организацията, временно спиране упражняването на правата и 
привилегиите, произтичащи от качеството на член, изключване на членове, въпроси, 
отнасящи се до функционирането на системата за попечителство и бюджетните 
въпроси.  
 3.  Решения по други въпроси, включително и определянето на допълнителни 
категории от въпроси, които следва да бъдат решавани с мнозинство от две трети, се 
приемат с обикновено мнозинство от присъстващите и гласуващи членове.  
 

ЧЛЕН 19  
Член на Организацията на Обединените нации, който е закъснял с плащането на своите 
парични вноски в организацията, не може да участва в гласуването в Общото събрание, 
ако общата сума на неговите просрочени вноски се равнява или надминава сумата на 
вноските, които той дължи за предшестващите две пълни години.  Общото събрание 
може въпреки това да разреши на такъв член да участва в гласуването, ако то приеме, 
че неплащането се дължи на независещи от него причини. 

Процедура  
ЧЛЕН 20  

Общото събрание се събира на редовни годишни сесии и когато обстоятелствата 
налагат това - на извънредни сесии.  Извънредните сесии се свикват от генералния 
секретар по искане на Съвета за сигурност или на мнозинството от членовете на 
организацията.  
 

ЧЛЕН 21 
Общото събрание приема свои процедурни правила.  То избира свой председател за 

всяка сесия.  
 

ЧЛЕН 22 
Общото събрание може да създава такива спомагателни органи, каквито то смята за 

необходими за изпълнението на своите функции. 
 
 

Г л а в а V  
СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ 

 
Състав  
ЧЛЕН 23 

1.  Съветът за сигурност се състои от петнадесет членове на организацията.  Китайската 
република, Франция, Съюзът на съветските социалистически републики, Обединеното 
кралство на Великобритания и Северна Ирландия и Съединените американски щати са 
постоянни членове на Съвета за сигурност.  Общото събрание избира десет други 
членове на организацията за непостоянни членове на Съвета за сигурност, като обръща 
специално внимание на първо място на приноса на членовете на организацията в 
поддържането на международния мир и сигурност и в постигането на другите цели на 
организацията, а така също и на справедливото географско разпределение.  
 2.  Непостоянните членове на Съвета за сигурност се избират за срок от 2 години.  При 
първите избори на непостоянните членове след увеличаване броя на членовете на 
Съвета за сигурност от единадесет на петнадесет двама от четиримата допълнително 
избрани членове ще имат едногодишен мандат.  Излизащ член няма право на незабавно 
преизбиране.  
 3.  Всеки член на Съвета за сигурност има един представител.  
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Функции и правомощия  

ЧЛЕН 24 
 1.  За осигуряване бързи и ефикасни действия на организацията нейните членове 
възлагат на Съвета за сигурност главната отговорност за поддържането на 
международния мир и сигурност и се съгласяват, че в изпълнение на неговите 
задължения, произтичащи от тази отговорност, Съветът за сигурност действа от тяхно 
име.  
 2.  При изпълнение на тези задължения Съветът за сигурност действа съгласно целите 
и принципите на организацията.  Специфичните правомощия, предоставени на Съвета 
за сигурност, за да може той да изпълнява тези свои задължения, са изложени в глави 
VI, VII, VIII и ХII.  
 3.  Съветът за сигурност представя на Общото събрание за разглеждане годишни 
доклади, а когато е необходимо - специални доклади.  
 
 

ЧЛЕН 25 
Членовете на организацията се съгласяват да приемат и изпълняват решенията на 

Съвета за сигурност в съответствие с настоящия устав.  
 

ЧЛЕН 26  
С цел да се съдейства за установяването и поддържането на международния мир и 

сигурност при най-малко отклоняване на световните човешки и икономически 
източници за въоръжаване Съветът за сигурност отговаря за изработването с помощта 
на посочения в чл. 47 Военнощабен комитет на планове, които ще бъдат представени на 
членовете на организацията за установяване на система за регулиране на въоръженията.  

 
Гласуване  
ЧЛЕН 27 

1.  Всеки член на Съвета за сигурност има един глас.  
2.  Решенията на Съвета за сигурност по процедурни въпроси се считат за приети, 
когато девет членове са гласували за тях.  
3.  Решенията на Съвета за сигурност по всички други въпроси се считат за приети, 
когато за тях са подадени гласовете на девет членове, като в това число трябва да бъдат 
включени съвпадащите гласове на постоянните членове, при което участващата в спора 
страна се въздържа от гласуване при вземане на решения въз основа на глава VI и на § 
3 на чл. 52.  
 

Процедура 
ЧЛЕН 28 

 1.  Съветът за сигурност се организира по такъв начин, че да може да функционира 
непрекъснато.  За тази цел всеки член на Съвета за сигурност трябва да бъде постоянно 
представен в седалището на организацията.  
 2.  Съветът за сигурност се събира на периодични заседания, на които всеки от 
членовете му може да бъде представен по свое желание било от член на 
правителството, било от друг нарочно определен представител.  
 3.  Съветът за сигурност може да се събере на заседание на всяко друго място извън 
седалището на организацията, което по негово мнение най-добре би улеснило работата 
му.  
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ЧЛЕН 29 
Съветът за сигурност може да създава такива спомагателни органи, каквито той 

намери за необходими за изпълняване на функциите си.  
 

ЧЛЕН 30 
Съветът за сигурност приема свои процедурни правила, включващи и реда за 

избиране на неговия председател.  
 

ЧЛЕН 31  
Всеки член на организацията, който не е член на Съвета за сигурност, може да 

участва без право на глас в разискванията по всеки въпрос, внесен в Съвета за 
сигурност, всякога когато последният намира, че интересите на този член са специално 
засегнати.  

 
 

ЧЛЕН 32  
Всеки член на организацията, който не е член на Съвета за сигурност, или всяка 

държава, която не е членка на организацията, ако е страна в спор, който се разглежда от 
Съвета за сигурност, се поканва да участва без право на глас в разискванията, отнасящи 
се до този спор.  Съветът за сигурност поставя такива условия, каквито намери за 
справедливи, за участието на една държава, която не е членка на организацията. 

  
 

Г л а в а VI  
МИРНО УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕТЕ 

 
ЧЛЕН 33 

1.  Страните във всеки спор, чието продължаване би могло да застраши поддържането 
на международния мир и сигурност, трябва преди всичко да потърсят разрешаването 
му чрез преговори, анкета, посредничество, помирение, арбитраж, съдебно уреждане, 
прибягване до регионални органи или споразумения или чрез други мирни средства по 
техен избор.  
 

ЧЛЕН 34 
Съветът за сигурност може да разследва всеки спор или всяко положение, което би 

могло да доведе до международни търкания или да породи спор, за да определи дали 
продължаването на този спор или на това положение е от естество да застраши 
поддържането на международния мир и сигурност.  
 

ЧЛЕН 35 
1.  Всеки член на организацията може да привлече вниманието на Съвета за сигурност 
или на Общото събрание върху всеки спор или всяко положение от рода на посочените 
в чл. 34.  
 2.  Държава, която не е член на организацията, може да привлече вниманието на 
Съвета за сигурност или на Общото събрание върху всеки спор, в който тя е страна, ако 
предварително приеме по отношение на този спор предвидените в настоящия устав 
задължения за мирно уреждане.  
 3.  Действията на Общото събрание във връзка с въпросите, върху които е привлечено 
вниманието му въз основа на настоящия член, са подчинени на разпоредбите на чл. 11 и 
12.  
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ЧЛЕН 36  

1.  Съветът за сигурност може във всеки момент от развитието на един спор от рода на 
посочените в чл. 33 или на едно подобно положение да препоръча подходящи 
процедури или начини за уреждане.  
 2.  Съветът за сигурност трябва да вземе под внимание всички процедури за уреждане 
на този спор, които са вече приети от страните.  
 3.  Когато прави препоръки въз основа на настоящия член, Съветът за сигурност трябва 
също така да вземе под внимание, че споровете от правно естество като общо правило 
трябва да бъдат отнесени от страните до Международния съд съгласно разпоредбите на 
статута на съда.  
 

ЧЛЕН 37 
 1.  Ако страните в спор от посоченото в чл. 33 естество не успеят да го уредят чрез 
указаните в този член средства, те го отнасят до Съвета за сигурност.  
 2.  Ако Съветът за сигурност счита, че продължаването на спора би могло 
действително да застраши поддържането на международния мир и сигурност, той 
решава дали да действа въз основа на чл. 36, или да препоръча такива условия за 
уреждане, каквито той намери за подходящи.  
 

ЧЛЕН 38 
Съветът за сигурност може, ако всички страни в един спор поискат това и без да се 

накърняват разпоредбите на чл. 33 до 37, да направи на страните препоръки за мирното 
уреждане на този спор. 

 
 

Г л а в а V I I  
ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЙ НА ЗАПЛАХИ СРЕЩУ МИРА, НАРУШЕНИЯ НА 

МИРА И АКТОВЕ НА АГРЕСИЯ 
 

ЧЛЕН 39 
Съветът за сигурност определя съществуването на всяка заплаха срещу мира, 

нарушение на мира или акт на агресия и прави препоръки или решава какви мерки ще 
бъдат взети съгласно чл. 41 и 42 за поддържането или възстановяването на 
международния мир и сигурност.  

 
ЧЛЕН 40 

С цел да предотврати влошаването на положението Съветът за сигурност може, 
преди да направи препоръките или да реши предприемането на мерките, предвидени в 
чл. 39, да покани заинтересуваните страни да изпълнят такива временни мерки, каквито 
той намери за необходими или желателни.  Тези временни мерки не трябва да увреждат 
правата, претенциите или положението на заинтересуваните страни.  Съветът за 
сигурност държи съответно сметка за неизпълнението на такива временни мерки.  
 

ЧЛЕН 41  
Съветът за сигурност може да реши какви мерки, несвързани с употреба на 

въоръжена сила, трябва да бъдат приложени за изпълнение на решенията му и може да 
покани членовете на организацията да приложат тези мерки. Последните могат да 
включват пълно или частично прекъсване на икономическите отношения и на 
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железопътните, морските, въздушните, пощенските, телеграфните, радиотелеграфните 
и други средства за съобщения, както и скъсване на дипломатическите отношения.  

 
ЧЛЕН 42  

Ако Съветът за сигурност сметне, че предвидените в чл. 41 мерки биха могли да се 
окажат недостатъчни или че вече са се оказали недостатъчни, той може да предприеме 
такива действия с въздушни, морски или сухопътни сили, каквито могат да бъдат 
необходими за поддържането или възстановяването на международния мир и 
сигурност.  Такива действия могат да включват демонстрации, блокада и други 
действия с въздушни, морски или сухопътни сили на членовете на организацията.  

 
 

ЧЛЕН 43  
1.  Всички членове на организацията с цел да допринесат за поддържането на 
международния мир и сигурност се задължават да поставят на разположение на Съвета 
за сигурност по негово искане и съобразно със специално споразумение или 
споразумения въоръжени сили, помощ и улеснения, включително и право на 
преминаване, необходими за поддържането на международния мир и сигурност.  
 2.  Такова споразумение или споразумения определят числеността и рода на войските, 
степента на тяхната готовност и общото им разположение, както и естеството на 
улесненията и помощта, които трябва да бъдат предоставени.  
 3.  Споразумение или споразумения се договарят по почин на Съвета за сигурност 
колкото е възможно по-скоро.  Те се сключват между Съвета за сигурност и членовете 
на организацията или между Съвета за сигурност и групи от членове на организацията 
и подлежат на ратификация от подписалите ги държави съгласно техния 
конституционен ред.  
 

ЧЛЕН 44 
Когато Съветът за сигурност реши да употреби сила, той трябва, преди да покани 

член, непредставен в съвета, да даде въоръжени сили в изпълнение на поетите въз 
основа на чл. 43 задължения, да призове този член, ако последният пожелае това, да 
участва в решенията на Съвета за сигурност относно използването на контингенти от 
въоръжените сили на този член на организацията.  
 

ЧЛЕН 45  
За да се даде възможност на Организацията на Обединените нации да предприема 

спешни военни мерки, членовете на организацията ще поддържат в състояние на 
незабавна готовност национални контингенти от военновъздушни сили за съвместни 
международни принудителни действия. Числеността и степента на готовност на тези 
контингенти и плановете за техните съвместни действия се определят от Съвета за 
сигурност с помощта на Военнощабния комитет в рамките, предвидени в специалното 
споразумение или споразумения, посочени в чл. 43.  
 

ЧЛЕН 46  
Плановете за използването на въоръжените сили се изработват от Съвета за 

сигурност с помощта на Военнощабния комитет.  
 

ЧЛЕН 47 
1.  Създава се Военнощабен комитет, натоварен да съветва и подпомага Съвета за 
сигурност по всички въпроси, отнасящи се до военните нужди на Съвета за сигурност 
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във връзка с поддържането на международния мир и сигурност, използването и 
командването на поставените на негово разположение сили, както и във връзка с 
регулирането на въоръженията и евентуалното разоръжаване.  
 2.  Военнощабният комитет се състои от началниците на щабовете на постоянните 
членове на Съвета за сигурност или от техни представители. Всеки член на 
организацията, непредставен постоянно в комитета, се поканва от комитета да 
сътрудничи с него, когато ефикасното изпълнение на задълженията на последния 
налага участието на този член в работата на комитета.  
 3.  Военнощабният комитет е отговорен в подчинение на Съвета за сигурност за 
стратегическото ръководство на всички въоръжени сили, поставени на разположение 
на Съвета за сигурност.  Въпросите относно командването на тези сили ще бъдат 
допълнително уредени.  
 4.  Военнощабният комитет може да създава свои регионални подкомитети с 
разрешение на Съвета за сигурност и след консултации с надлежните регионални 
органи.  
 

ЧЛЕН 48  
1.  Действията, необходими за изпълнението на решенията на Съвета за сигурност за 
поддържане на международния мир и сигурност, се предприемат от всички членове на 
организацията или от някои от тях в зависимост от това, как ще определи Съветът за 
сигурност.  
 2.  Такива решения се изпълняват от членовете на организацията пряко, а така също и 
чрез действията им в съответните международни институции, чиито членове са те.  
 

ЧЛЕН 49  
Членовете на организацията ще се обединят, за да си оказват взаимна помощ при 

прилагането на решените от Съвета за сигурност мерки.  
 

ЧЛЕН 50  
Ако Съветът за сигурност прилага превантивни или принудителни мерки срещу 

която и да е държава, всяка друга държава независимо от това, дали е членка на 
организацията, или не, която е изправена пред специални икономически проблеми, 
възникнали вследствие на прилагането на казаните мерки, има право да се съвещава със 
Съвета за сигурност във връзка с разрешаването на тези проблеми.  

 
ЧЛЕН 51  

Никоя разпоредба на настоящия устав не накърнява неотменимото право на 
индивидуална или колективна самоотбрана в случай на въоръжено нападение срещу 
член на организацията, докато Съветът за сигурност вземе необходимите мерки за 
поддържането на международния мир и сигурност.  Мерките, предприети от членовете 
при упражняването на това право на самоотбрана, трябва незабавно да бъдат съобщени 
на Съвета за сигурност и с нищо не трябва да засягат правомощията и отговорността на 
Съвета за сигурност съгласно настоящия устав за предприемане във всяко време на 
такива действия, каквито той сметне за необходими за поддържането или 
възстановяването на международния мир и сигурност. 
 
 

Г л а в а  V I I I  
РЕГИОНАЛНИ СЪГЛАШЕНИЯ 
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ЧЛЕН 52 
1.  Никоя разпоредба на настоящия устав не представлява пречка за съществуването на 
регионални споразумения или органи за уреждане на такива въпроси относно 
поддържането на международния мир и сигурност, които са подходящи за регионални 
действия, при условие, че тези споразумения или органи и тяхната дейност са 
съвместими с целите и принципите на организацията.  
 2.  Членовете на организацията, сключили такива регионални споразумения или 
образуващи такива регионални органи, трябва да положат всички усилия за постигане 
на мирно уреждане на местните спорове чрез такива регионални споразумения или чрез 
такива регионални органи, преди да отнесат тези спорове до Съвета за сигурност.  
 3.  Съветът за сигурност насърчава развитието на мирното уреждане на местните 
спорове чрез такива регионални споразумения или такива регионални органи било по 
почин на заинтересуваните страни или чрез препращане от Съвета за сигурност.  
 4.  Настоящият член с нищо не накърнява приложението на чл. 34 и 35.  
 

ЧЛЕН 53 
1.  Съветът за сигурност използва, където е уместно, такива регионални споразумения 
или органи за принудителни действия под негово ръководство. Обаче никакви 
принудителни действия не могат да бъдат предприети въз основа на регионални 
споразумения или от регионални органи без разрешение от Съвета за сигурност с 
изключение на предвидените в изпълнение на чл. 107 мерки срещу някоя неприятелска 
държава, според определението в т. 2 на настоящия член или на мерките, предвидени в 
регионални споразумения, насочени срещу подновяване на агресивна политика от 
страна на която и да е такава държава до момента, когато организацията ще може по 
молба на заинтересуваните правителства да бъде натоварена с отговорността за 
предотвратяване на по-нататъшна агресия от страна на такава държава.  
 2.  Терминът "неприятелска държава", употребен в т. 1 на настоящия член, се отнася до 
всяка държава, която в течение на Втората световна война е била неприятел на която и 
да е от държавите, подписали настоящия устав.  
 

ЧЛЕН 54 
Съветът за сигурност трябва да бъде напълно осведомяван за действията, 

предприети или предвидени въз основа на регионални споразумения или от регионални 
органи за поддържане на международния мир и сигурност.  

 
 

Г л а в а  I Х  
МЕЖДУНАРОДНО ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 
ЧЛЕН 55  

С цел да се създадат условия за стабилност и благоденствие, необходими за 
мирните и приятелски отношения между народите, основани на зачитане принципа на 
равноправието и самоопределение на народите, Организацията на Обединените нации 
съдейства:  
 а) за повишаване жизненото равнище, пълна заетост на работната сила и условия за 
икономически и социален прогрес и развитие;  
 б) за решаване на международните икономически, социални, здравни и други свързани 
с тях проблеми; за международното сътрудничество в областта на културата и 
образованието и  
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 в) за всеобщо зачитане и спазване правата на човека и основните свободи за всички без 
разлика на раса, пол, език или вероизповедание.  

 
ЧЛЕН 56  

Всички членове се задължават да предприемат съвместни и самостоятелни действия 
в сътрудничество с организацията за постигане на целите, изложени в чл. 55.  

 
ЧЛЕН 57  

 1.  Различните специализирани организации, създадени чрез междуправителствени 
споразумения и имащи в рамките на техните учредителни актове широки 
международни правомощия в икономическата, социалната, културната, 
образователната, здравната и други подобни области, ще бъдат поставени във 
взаимоотношение с организацията в съответствие с разпоредбите на чл. 63.  
 2.  Такива организации, поставени по този начин във връзка с Организацията на 
Обединените нации, са означени по-нататък с израза "специализирани организации".  

 
ЧЛЕН 58  

Организацията прави препоръки за съгласуване политиката и дейността на 
специализираните организации.  

 
 

ЧЛЕН 59  
Когато е нужно, организацията взема почина за водене на преговори между 

заинтересуваните държави за създаване на всякакви нови специализирани организации, 
необходими за постигане на целите, изложени в чл. 55.  

 
ЧЛЕН 60 

 Отговорността за изпълнение на функциите на организацията, посочени в 
настоящата глава, е възложена на Общото събрание и под ръководството на Общото 
събрание - на Икономическия и социален съвет, на който са предоставени за тази цел 
правомощията, изложени в глава Х.  

 
 

Г л а в а Х  
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ 

 
Състав 
ЧЛЕН 61 

1.  Икономическият и социален съвет се състои от петдесет и четири членове на 
организацията, избрани от Общото събрание.  
2.  При спазване на разпоредбите на § 3 осемнадесет членове на Икономическия и 
социален съвет се избират всяка година за срок от 3 години. Излизащ член има право на 
незабавно преизбиране.  
 3.  При първите избори след увеличаване броя на членовете на Икономическия и 
социален съвет от двадесет и седем на петдесет и четири освен членовете, избрани на 
мястото на деветте членове, чийто мандат изтича в края на същата година, се избират 
допълнително двадесет и седем членове. Срокът на пълномощията на девет от 
допълнително избраните двадесет и седем членове изтича в края на първата година, а 
на девет други членове - в края на втората година съгласно разпорежданията на 
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Общото събрание.  
 4.  Всеки член на Икономическия и социален съвет има един представител.  
 
 

Функции и правомощия  
ЧЛЕН 62 

1.  Икономическият и социален съвет може да прави или да поема инициативи за 
проучване и съставяне на доклади по международни икономически, социални, 
културни, образователни, здравни и други свързани с тях въпроси и може да прави по 
всички такива въпроси препоръки на Общото събрание, на членовете на организацията 
и на заинтересуваните специализирани организации.  
 2.  Съветът може да прави препоръки с цел да се насърчи зачитането и спазването на 
правата на човека и основните свободи за всички.  
 3.  Съветът може да изготвя проектоконвенции за представяне на Общото събрание по 
въпроси, влизащи в неговата компетентност.  
 4.  Съветът може да свиква съобразно с предписаните от организацията правила 
международни конференции по въпроси, влизащи в неговата компетентност.  
 

ЧЛЕН 63  
1.  Икономическият и социален съвет може да сключва с всички от посочените в чл. 57 
организации споразумения за определяне условията, при които съответната 
организация ще бъде поставена във взаимоотношение с Организацията на Обединените 
нации.  Тези споразумения подлежат на одобрение от Общото събрание.  
 2.  Съветът може да съгласува дейността на специализираните организации чрез 
консултации с тях и чрез препоръки до такива организации, както и чрез препоръки до 
Общото събрание и до членовете на организацията.  
 

ЧЛЕН 64  
1.  Икономическият и социален съвет може да взема подходящи мерки за получаване на 
редовни доклади от специализираните организации.  Той може да се споразумява с 
членовете на организацията и със специализираните организации, за да получава 
доклади относно взетите от тях мерки в изпълнение на неговите собствени препоръки и 
на препоръките на Общото събрание по въпроси, влизащи в неговата компетентност.  
 2.  Съветът може да съобщава на Общото събрание своите бележки по тези доклади.  
 

ЧЛЕН 65  
Икономическият и социален съвет може да дава сведения на Съвета за сигурност и е 

длъжен да му помага, ако последният поиска това.  
 

ЧЛЕН 66  
 1.  Във връзка с изпълнението на препоръките на Общото събрание Икономическият и 
социален съвет изпълнява такива функции, каквито влизат в неговата компетентност.  
 2.  Съветът може с одобрение на Общото събрание да извършва услуги по искане на 

членове на организацията и по искане на специализираните организации.  
 3.  Съветът изпълнява и други такива функции, така както са определени в други части 

на настоящия устав, или които могат да му бъдат възложени от Общото събрание. 
 

Гласуване 
ЧЛЕН 67 
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 1.  Всеки член на Икономическия и социален съвет има един глас.  
 2.  Решенията на Икономическия и социален съвет се приемат с мнозинство от 
присъстващите и гласуващи членове.  
 

Процедура  
ЧЛЕН 68 

Икономическият и социален съвет създава комисии в икономическата и социалната 
област за насърчаване развитието на правата на човека и други такива комисии, които 
биха се оказали необходими за изпълнението на неговите функции.  

 
ЧЛЕН 69 

Икономическият и социален съвет поканва всеки член на организацията да участва 
без право на глас при обсъждането на всеки въпрос, който е от особен интерес за този 
член.  
 

ЧЛЕН 70 
Икономическият и социален съвет може да взема мерки представители на 

специализираните организации да участват без право на глас в неговите разисквания и 
създадените от него комисии, а така също и представители на съвета да участват в 
разискванията на специализираните организации.  

 
 
 

ЧЛЕН 71 
Икономическият и социален съвет може да взема подходящи мерки за консултиране 

на неправителствените организации, които са заинтересувани по въпроси, влизащи в 
неговата компетентност.  Такива мероприятия могат да бъдат уговаряни с 
международни организации и когато е необходимо, с национални организации след 
допитване до заинтересувания член на организацията.  

 
ЧЛЕН 72  

 1.  Икономическият и социален съвет приема свои процедурни правила, включващи 
реда за избиране на неговия председател.  
 2.  Икономическият и социален съвет се свиква според нуждите в съответствие със 
своите процедурни правила, които трябва да съдържат разпоредба за свикване на 
заседания по искане на мнозинството от членовете. 
 
 

Г л а в а ХI  
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО НЕСАМОУПРАВЛЯВАЩИТЕ СЕ ТЕРИТОРИИ 

 
ЧЛЕН 73 

Членовете на Организацията на Обединените нации, които носят или поемат 
отговорност за управлението на територии, чиито народи още не са достигнали до 
пълно самоуправление, признават принципа, съгласно който интересите на жителите на 
тези територии са първостепенни, и приемат като свещен дълг задължението да оказват 
възможно най-голямо съдействие за благополучието на жителите на тези територии в 
рамките на системата за международен мир и сигурност, установена в настоящия устав, 
и за тази цел:  
 а) да осигуряват при дължимото зачитане на културата на въпросните народи техния 



 17

политически, икономически и социален напредък, напредъка в областта на 
образованието, справедливото отношение към тях и покровителството им срещу 
злоупотреби;  
 б) да развиват самоуправлението, да държат нужната сметка за политическите 
стремежи на тези народи и да ги подпомагат в постепенното развитие на техните 
свободни политически институции съобразно с особените условия на всяка територия и 
на нейните народи и с тяхната различна степен на развитие;  
 в) да укрепват международния мир и сигурност;  
 г) да благоприятстват за градивните мероприятия за развитие, да насърчават 
изследванията и да сътрудничат помежду си, където и когато е уместно, със 
специализираните международни организации с оглед практическото постигане на 
социалните, икономическите и научните цели, изложени в настоящия член, и  
 д) да предават редовно на Генералния секретар с осведомителна цел и с такива 
ограничения, каквито могат да се наложат от съображения за сигурност и за 
конституционен ред, статистически и други сведения от техническо естество относно 
икономическите и социалните условия, както и относно условията за образование в 
териториите, за които те са съответно отговорни, освен за онези територии, по 
отношение на които се прилагат гл. ХII и ХIII.  

 
ЧЛЕН 74 

Членовете на организацията също така се съгласяват тяхната политика по 
отношение на териториите, спрямо които се прилага настоящата глава, да почива не по-
малко, отколкото по отношение на техните метрополии на общия принцип на 
добросъседство в социалната, икономическата и търговската област, като се държи 
дължимата сметка за интересите и благополучието на останалата част от света.  

 
 

Г л а в а  Х I I  
МЕЖДУНАРОДНА СИСТЕМА ЗА ПОПЕЧИТЕЛСТВО 

 
ЧЛЕН 75 

Организацията на Обединените нации ще установи под свое ръководство 
международна система за попечителство за управлението и надзора на онези 
територии, които могат да бъдат включени в нея въз основа на последващи отделни 
споразумения.  Тези територии се наричат по-долу "територии под попечителство".  

 
ЧЛЕН 76 

Основните задачи на системата за попечителство съгласно целите на Организацията 
на Обединените нации, изложени в чл. 1 на настоящия устав, са:  
 а) да укрепва международния мир и сигурност;  
 б) да подпомага политическия, икономическия и социалния прогрес на населението в 
териториите под попечителство, напредъка им в областта на образованието, както и 
прогресивното им развитие към самоуправление и независимост, съобразно с особените 
условия на всяка територия и нейните народи и в съответствие със свободно изразените 
желания на заинтересуваните народи и за това, което би могло да бъде предвидено в 
разпоредбите на всяко споразумение за попечителство;  
 в) да насърчава зачитането на правата на човека и основните свободи за всички без 
разлика на раса, пол, език или вероизповедание и да насърчава признаването на 
взаимната зависимост между народите в света и  
 г) да осигурява еднакво отношение към всички членове на организацията и към 
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техните граждани в социалната, икономическата и търговската област, а също така и 
еднакво отношение към тях при осъществяване на правораздаването, без да се пречи за 
постигането на изложените по-горе цели и при спазване разпоредбите на чл. 80.  

 
ЧЛЕН 77  

 1.  Системата за попечителство се прилага по отношение на такива територии от 
следните категории, които биха могли да бъдат под такава система чрез споразумение 
за попечителство:  
 а) територии, намиращи се понастоящем под мандат;  
 б) територии, които могат да бъдат откъснати от неприятелски държави в резултат на 
Втората световна война, и  
 в) територии, доброволно поставени под тази система от страна на държави, отговорни 
за тяхното управление.  
 2.  В последващо споразумение ще бъде определено кои територии от горепосочените 
категории ще бъдат включени в системата за попечителство и при какви условия.  
 

ЧЛЕН 78  
Системата за попечителство не се прилага спрямо територии, които са станали 

членове на Организацията на Обединените нации, отношенията между които трябва да 
бъдат основани върху зачитане принципа на суверенното равенство.  

 
ЧЛЕН 79  

Условията за попечителство на всяка територия, която следва да бъде включена в 
системата за попечителство, включително и всякакви изменения и поправки, се 
определят със споразумение между пряко заинтересуваните държави, включително и 
държавата мандатар, в случай че се отнася до територии, намиращи се под мандат на 
член на Организацията на Обединените нации, и се одобряват, както е предвидено в чл. 
83 и 85.  

 
ЧЛЕН 80 

1.  С изключение на това, което би могло да бъде уговорено в отделни споразумения за 
попечителство, сключени съгласно чл. 77, 79 и 81 и поставящи всяка територия в 
системата за попечителство, и до сключването на такива споразумения никоя 
разпоредба на настоящата глава не трябва да се тълкува пряко или косвено, че изменя 
по какъвто и да е начин правата на които и да са държави или народи или разпоредбите 
на съществуващи международни актове, в които членове на организацията могат да 
бъдат съответно страни.  
 2.  Параграф 1 на настоящия член не трябва да се тълкува в смисъл, че дава основание 
за забавяне или отлагане на преговорите и сключване на споразумения за поставяне 
подмандатни или други територии в системата за попечителство, както е предвидено в 
чл. 77.  
 

ЧЛЕН 81 
Споразумението за попечителство трябва във всеки случай да съдържа условията, 

при които ще бъде управлявана територията под попечителство, и да посочва властта, 
която ще осъществява управлението на територията под попечителство.  Такава власт, 
наричана по-долу "администрираща власт", може да бъде една или няколко държави 
или самата организация.  

 
ЧЛЕН 82 
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Във всяко споразумение за попечителство могат да бъдат определени един или 
няколко стратегически района, които могат да включват част или цялата територия под 
попечителство, по отношение на която се прилага споразумението, без да се накърнява 
което и да е специално споразумение или споразумения, сключени въз основа на чл. 43.  

 
ЧЛЕН 83 

1.  Всички функции на организацията, отнасящи се до стратегическите райони, 
включително и одобрението на условията на споразуменията за попечителство и 
техните изменения или поправки, се изпълняват от Съвета за сигурност.  
 2.  Основните задачи, изложени в чл. 76, се отнасят до населението във всеки от 
стратегическите райони.  
 3.  Съветът за сигурност при спазване разпоредбите на споразумението за 
попечителство и без да се накърняват изискванията за сигурност, се ползва от помощта 
на Съвета за попечителство при изпълнението на онези функции на Организацията на 
Обединените нации в системата за попечителство, които се отнасят до политическите, 
икономическите, социалните и образователните въпроси в стратегическите райони.  

 
ЧЛЕН 84  

Администриращата власт е длъжна да осигури, щото територията под 
попечителство да даде своя принос за поддържането на международния мир и 
сигурност.  За тази цел администриращата власт може да използва доброволни 
въоръжени сили, улесненията и помощта на територията под попечителство за 
изпълнението на задълженията, които администриращата власт е поела в това 
отношение спрямо Съвета за сигурност, както и за местната самоотбрана и за 
поддържане на законност и ред в пределите на територията под попечителство.  

 
ЧЛЕН 85  

1.  Функциите на Организацията на Обединените нации във връзка със споразуменията 
за попечителство във всички райони, които не са посочени като стратегически, 
включително и одобряването на условията на споразуменията за попечителство и на 
техните изменения или поправки, се изпълняват от Общото събрание.  
 2.  Съветът за попечителство, действащ под ръководството на Общото събрание, 
подпомага Общото събрание при изпълнението на тези функции.  

 
 

Г л а в а  Х I I I  
СЪВЕТ ЗА ПОПЕЧИТЕЛСТВО 

 
Състав  
ЧЛЕН 86 

1.  Съветът за попечителство се състои от следните членове на Организацията на 
обединените нации:  
 а) онези членове, които управляват територии под попечителство;  
 б) онези от поименно посочените в чл. 23 членове, които не управляват територии под 
попечителство, и  
 в) толкова други членове, избрани от Общото събрание за три години, колкото е 
необходимо, за да се осигури, щото общият брой на членовете на Съвета за 
попечителство да бъде разделен по равно между онези членове на организацията, които 
управляват територии под попечителство, и тези, които не управляват такива 
територии.  
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 2.  Всеки член на Съвета за попечителство посочва едно специално квалифицирано 
лице, за да го представлява в съвета.  
 

Функции и правомощия  
ЧЛЕН 87 

Общото събрание и под негово ръководство Съветът за попечителство при 
изпълнението на своите функции могат:  
 а) да разглеждат представените от управляващата власт доклади;  
 б) да приемат петиции и да ги разглеждат, като се консултират с администриращата 
власт;  
 в) да уреждат периодични посещения в съответните територии под попечителство на 
договорени с администриращата власт дати, и  
 г) да предприемат тези и други действия в съответствие със споразуменията за 
попечителство.  

 
ЧЛЕН 88 

Съветът за попечителство изработва въпросник относно политическия, 
икономическия, социалния и образователния напредък на жителите на всяка територия 
под попечителство, а администриращата власт - за всяка територия под попечителство, 
влизаща в компетентността на Общото събрание, представя на последното годишен 
доклад въз основа на този въпросник.  

 
Гласуване  
ЧЛЕН 89 

1.  Всеки член на Съвета за попечителство има един глас.  
2.  Решенията на Съвета за попечителство се вземат с мнозинство от присъстващите и 
гласуващи членове.  
 

Процедура  
ЧЛЕН 90 

1.  Съветът за попечителство приема свои процедурни правила, включващи и реда за 
избиране на неговия председател.  
 2.  Съветът за попечителство се събира според нуждите съгласно своите процедурни 
правила, които трябва да съдържат разпоредби, предвиждащи свикване на заседания по 
искане на мнозинството от членовете.  
 

ЧЛЕН 91 
Съветът за попечителство се ползва, когато е уместно, от помощта на 

Икономическия и социален съвет и на специализираните организации по въпроси, по 
които те са съответно заинтересувани.  
 
 

Г л а в а Х I V  
МЕЖДУНАРОДЕН СЪД 

 
ЧЛЕН 92 

Международният съд е главният съдебен орган на Организацията на Обединените 
нации.  Той действа съобразно с приложения статут, който е основан на Статута на 
Постоянния съд за международно правосъдие и съставлява неразделна част от 
настоящия устав.  
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ЧЛЕН 93 

1.  Всички членове на Организацията на Обединените нации са ipso facto страни в 
Статута на Международния съд.  
2.  Държава, която не е членка на организацията, може да стане страна в Статута на 
Международния съд при условия, които при всеки отделен случай се определят от 
Общото събрание по препоръка на Съвета за сигурност.  

 
ЧЛЕН 94  

1.  Всеки член на организацията се задължава да се съобразява с решението на 
Международния съд по всяко дело, в което е страна.  
 2.  Ако някоя страна в едно дело не изпълни задълженията, наложени й с постановено 
от съда решение, другата страна може да се обърне към Съвета за сигурност и 
последният може, ако сметне за необходимо, да направи препоръки или да реши да се 
вземат мерки за привеждане на решението в изпълнение.  

 
ЧЛЕН 95  

Никоя разпоредба на настоящия устав не пречи на членовете на организацията да 
поверят разрешаването на своите спорове на други съдилища по силата на вече 
съществуващи споразумения или на такива, които биха могли да бъдат сключени в 
бъдеще.  

 
 

ЧЛЕН 96  
1.  Общото събрание или Съветът за сигурност може да иска от Международния съд 
съвещателно мнение по всеки правен въпрос.  
2.  Други органи на Организацията на Обединените нации и специализирани 
организации, на които Общото събрание може във всяко време да даде разрешение за 
това, могат също така да искат от съда съвещателни мнения по правни въпроси, 
възникнали в кръга на тяхната дейност.  
 

 
Г л а в а  Х V  

СЕКРЕТАРИАТ 
 

ЧЛЕН 97  
Секретариатът се състои от генерален секретар и от такъв персонал, какъвто може 

да се изисква от организацията.  Генералният секретар се назначава от Общото 
събрание по препоръка на Съвета за сигурност.  Той е най-висшето административно 
длъжностно лице на организацията.  

 
ЧЛЕН 98  

Генералният секретар действа в това си качество във всички заседания на Общото 
събрание, на Съвета за сигурност, на Икономическия и социален съвет и на Съвета за 
попечителство и изпълнява такива функции, които му се възлагат от тези органи.  
Генералният секретар представя на Общото събрание годишен доклад за работата на 
организацията.  

 
ЧЛЕН 99  
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Генералният секретар може да привлече вниманието на Съвета за сигурност върху 
всеки въпрос, който по негово мнение би могъл да застраши поддържането на 
международния мир и сигурност.  

 
ЧЛЕН 100  

1.  При изпълнение на своите задължения Генералният секретар и персоналът не могат 
да искат или да получават инструкции от което и да е правителство или от която и да е 
власт извън организацията.  Те трябва да се въздържат от всяко действие, което би 
могло да се отрази върху положението им на международни длъжностни лица, 
отговорни само пред организацията.  
 2.  Всеки член на организацията се задължава да зачита изключителното 
международно естество на задълженията на Генералния секретар и на персонала и да не 
се опитва да им влияе при изпълнението на техните задължения.  

 
ЧЛЕН 101  

1.  Персоналът се назначава от Генералния секретар съобразно с установените от 
Общото събрание правила.  
 2.  Съответен персонал се придава за постоянна работа в Икономическия и социален 
съвет, в Съвета за попечителство и ако е нужно, в други органи на организацията.  Този 
персонал съставлява част от Секретариата.  
 3.  Главното съображение при приемане на служба и при определяне условията на 
службата на персонала трябва да бъде необходимостта да се осигури най-високо 
равнище на ефективност, компетентност и почтеност. Трябва да се отдаде дължимото 
внимание на възможността за подбирането на персонала на възможно най-широка 
географска основа.  
 
 
 

Г л а в а  Х V I  
РАЗНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
ЧЛЕН 102 

1.  Всеки договор и всяко международно споразумение, сключени от който и да е член 
на организацията, след влизането на настоящия устав в сила трябва колкото е възможно 
по-скоро да бъдат регистрирани в Секретариата и обнародвани от него.  
 2.  Никоя страна в такъв договор или международно споразумение, нерегистрирани 
съобразно с разпоредбите на параграф 1 от настоящия член, не може да се позове на 
този договор или споразумение пред който и да е орган на Организацията на 
Обединените нации.  
 

ЧЛЕН 103 
В случай на противоречие между задълженията на членовете на организацията, 

произтичащи от настоящия устав, и задълженията им, произтичащи от което и да е 
друго международно споразумение, задълженията по настоящия устав имат 
предимство.  
 

ЧЛЕН 104  
Организацията се ползва на територията на всеки от членовете си от такава 

правоспособност, каквато би била необходима за изпълнението на нейните функции и 
за постигането на нейните цели.  
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ЧЛЕН 105  

1.  Организацията се ползва на територията на всеки от членовете си от такива 
привилегии и имунитети, каквито са необходими за постигането на нейните цели.  
2.  Представителите на членовете на организацията и длъжностните лица на 
организацията се ползват също така от привилегиите и имунитетите, които са им 
необходими за независимото изпълнение на техните функции, свързани с 
организацията.  
3.  Общото събрание може да прави препоръки във връзка с определянето на 
подробностите по прилагането на параграфи 1 и 2 от настоящия член или да предлага 
на членовете на организацията конвенции за тази цел.  
 
 
 

Г л а в а  Х V I I  
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА СИГУРНОСТ 

 
ЧЛЕН 106  

До влизането в сила на споменатите в чл. 43 специални споразумения, които по 
мнението на Съвета за сигурност му позволяват да започне упражняването на своите 
отговорности съгласно чл. 42, страните в Четиристранната декларация, подписана в 
Москва на 30 октомври 1943 г., и Франция ще се съвещават съгласно разпоредбите на 
параграф 5 от тази декларация помежду си и ако е необходимо, с други членове на 
организацията с оглед предприемането на такива съвместни действия от името на 
организацията, които биха били необходими за поддържането на международния мир и 
сигурност.  

ЧЛЕН 107 
Никоя разпоредба на настоящия устав не обезсилва или изключва действия по 

отношение на всяка държава, която през Втората световна война е била неприятел на 
някоя от подписалите настоящия устав държави, предприети или разрешени като 
последица от тази война от правителствата, които носят отговорност за подобни 
действия.  

 
 

Г л а в а  Х V I I I  
ПОПРАВКИ 

 
ЧЛЕН 108  

Поправките на настоящия устав влизат в сила за всички членове на организацията, 
след като бъдат приети с мнозинство от две трети от членовете на Общото събрание и 
бъдат ратифицирани съгласно техния конституционен ред от две трети от членовете на 
организацията, включително всички постоянни членове на Съвета за сигурност.  

 
ЧЛЕН 109 

1.  Обща конференция на членовете на Организацията на Обединените нации може да 
бъде свикана на дата и място, които се определят с мнозинство от две трети от 
гласовете на членовете на Общото събрание и с гласовете на които и да са девет 
членове на Съвета за сигурност.  Всеки член на организацията ще има един глас в 
конференцията.  
 2.  Всяко изменение на настоящия устав, препоръчано от две трети от гласовете на 
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участвуващите в конференцията, влиза в сила, след като бъде ратифицирано съгласно 
техния конституционен ред от две трети от членовете на Организацията на 
Обединените нации, включително всички постоянни членове на Съвета за сигурност.  
 3.  Ако такава конференция не се е състояла до десетата годишна сесия на Общото 
събрание, считано от влизането на настоящия устав в сила, предложение за свикване на 
такава конференция се вписва в дневния ред на тази сесия на Общото събрание и 
конференцията ще бъде свикана, ако това бъде решено с мнозинство от гласовете на 
членовете на Общото събрание и с гласовете на които и да са седем членове на Съвета 
за сигурност.  
 
 
 
 

Г л а в а  Х I Х  
РАТИФИКАЦИЯ И ПОДПИСВАНЕ 

 
ЧЛЕН 110  

1.  Настоящият устав подлежи на ратификация от подписалите го държави съгласно 
техния конституционен ред.  
 2.  Ратификационните документи ще се предадат за съхранение на правителството на 
Съединените американски щати, което ще съобщава за всяко предаване на всички 
подписали държави, както и на Генералния секретар на организацията, когато той бъде 
назначен.  
 3.  Настоящият устав ще влезе в сила след предаването на ратификационните 
документи от страна на Китайската република, Франция, Съюза на съветските 
социалистически републики, Обединеното кралство на Великобритания и Северна 
Ирландия, Съединените американски щати и от мнозинството на другите подписали 
държави.  След това правителството на Съединените американски щати ще състави 
протокол за предаването на ратификационните документи за съхранение и ще изпрати 
преписи от него на всички подписали държави.  
 4.  Подписалите настоящия устав държави, които го ратифицират, след влизането му в 
сила ще станат първоначални членове на Организацията на Обединените нации от 
датата на предаването за съхранение на своите ратификационни документи.  
 

ЧЛЕН 111  
Настоящият устав, чиито китайски, френски, руски, английски и испански текстове 

са еднакво достоверни, ще се съхранява в архивите на правителството на Съединените 
американски щати.  Съответно заверени преписи от него ще бъдат предадени от това 
правителство на правителството на другите подписали държави.  

В уверение на което представителите на правителствата на Обединените нации 
подписаха настоящия устав.  

Съставен в Сан Франциско на двадесет и шестия ден на месец юни хиляда 
деветстотин четиридесет и пета година.  
  
 


