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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ 'Αρ. 943 της 16ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1972 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών (Τροποποιήσεις) 
Κυρωτικός Νόμος του 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφη
μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 48 τοΰ 1972 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΧΑΡΤΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
Επειδή ή Γενική Συνέλευσις των Ηνωμένων Εθνών δι5 αποφάσεως Προοίμιον. 

αυτής ύπ' αριθμόν 2847 (XXVI) τής 20ής Δεκεμβρίου 1971 έψήφισε, 
συμφώνως τω "Αρθρω 108 του Καταστατικού Χάρτου τών 'Ηνωμένων 
Εθνών, τροποποίησα/ αύτου διά τής αντικαταστάσεως τοΟ "Αρθρου 
61 διά του έν τω Πίνακι εκτιθεμένου, 

Και επειδή ή τροποποίησις αυτή, εγκριθείσα ύπό του Υπουργικού 
Συμβουλίου διά τής ύπ' άρ. 11242 και ήμερομηνίαν 30 Μαρτίου 1972 
'Αποφάσεως αύτου, δέον νά κυρωθή διά νόμου ψηφιζομένου ύπό τής 
Βουλής τών 'Αντιπροσώπων, 

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

του τών Ηνωμένων 'Εθνών (Τροποποιήσεις) Κυρωτικός Νόμος του 
1972 και θά άναγινώσκηται ό μου μετά τών περί Καταστατικού Χάρ
του τών Ηνωμένων 'Εθνών (Τροποποιήσεις) Νόμων του 1965 και 
1966 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό βασικός νόμος»), ό δε 
βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται όμοΰ ώς οι περί 
ΚαταστοΓΓίκοΟ Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών (Τροποποιήσεις) Κυ
ρωτικοί Νόμοι του 1965 εως 1972. 

2. Ή ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών δι' απο
φάσεως αυτής ύπ' αρ. 2847 (XXVI) και ήμερομηνίαν 20 Δεκεμβρίου 
1971 γενομένη τροποποίησις του Καταστατικού Χάρτου τών Ηνωμέ
νων Εθνών δι' αντικαταστάσεως του "Αρθρου 61 αύτου (ώς τούτο 
εκτίθεται έν τω Δευτέρω Πίνακι του Νόμου 50 του 1965) διά νέου, 
του όποιου το κείμενον εκτίθεται έν τω άγγλικώ πρωτοτυπώ εις το 
Πρώτον Μέρος του Πίνακος του* παρόντος Νόμου και έν μεταφράσει 
εις το Δεύτερον Μέρος του Πίνακος του παρόντος Νόμου, διά τοΰ 
παρόντος κυρουται : 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 
υπερισχύει το εις το Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον κεί
μενον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

5 0 τ ο ΰ 1 9 6 5 
16 τοΰ 1966. 

Κύρωσις 
τροποποιή
σεως Κατα
στατικού 
Χάρτου. 
50 τοΰ 1965. 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον2) 

ΠΡΩΤΟΝ .ΜΕΡΟΣ 
Article 61 

1. The Economic and Social Council shall consist of fiftyfour Members of the 
United Nations elected by the General Assembly. 

2. Subject to the provisions of paragraph 3, eighteen Members of the Economic 
and Social Council shall be elected each year for a term of three years, A retiring 
member shall be eligible for immediate reelection. 

3. At the first election after the increase in the membership of the Economic and 
Social Council from twentyseven to fiftyfour members, in addition to the members 
elected in place of the nine members whose term of office expires at the end of that 
year, twentyseven additional members shall be elected. Of these twentyseven 
additional members, the term of office of nine members so elected shall expire at the 
end of one year, and of nine other members at the end of two years, in accordance 
with arrangements made by the General Assembly. 

4. Each member of the Economic and Social Council shall have one representative. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ Μ Ε Ρ Ο Σ 
"Αρθρον 61 

1. To Οίκονομικόν και Κοινωνικόν Συμβούλιον θα συνίσταται εκ πεντήκοντα 
τεσσάρων Μελών των Ηνωμένων 'Εθνών εκλεγομένων ύπό της Γενικής Συνε
λεύσεως'. 

2. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3, δεκαοκτώ μέλη του Οικο
νομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου θα έκλέγωνται κατ ' έτος δια θητείαν τριών 
ετών. Μέλος του οποίου ή θητεία λήγει θα δύναται να έπανεκλεγή αμέσως. 

3. Κατά την πρώτην έκλογήν μετά την αΰξησιν του αριθμού τών μελών τοΰ 
Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου από είκοσι επτά ε'ις πεντήκοντα 
τέσσαρα, επιπροσθέτως τών μελών των έκλεγησομένων εις άντικατάστασιν. των 
εννέα μελών τών όποιων ή θητεία θά λήγη κατά τό τέλος του έτους, θ ά έκλε
γώσιν είκοσι επτά επιπρόσθετα μέλη. Έ κ τών είκοσι επτά επιπρόσθετων τούτων 
μελών, ή θητεία εννέα οδτως εκλεγομένων μελών θά λήγη μετά τό πέρας ενός 
έτους καΐ εννέα άλλων μελών μετά τό πέρας δύο ετών, συμφώνως προς διευ
θετήσεις γενησομένας υπό της Γενικής Συνελεύσεως. 

4. "Εκαστον μέλος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου θά εχη 
ενα άντιπρόσωπον. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


