STADGA FÖR DEN
INTERNATIONELLA
DOMSTOLEN
Artikel 1.
DEN INTERNATIONELLA DOMSTOLEN, vilken genom Förenta Nationernas stadga upprättats såsom Förenta Nationernas
främsta rättsskipande organ, skall bildas och utöva sin verksamhet enligt bestämmelserna i denna stadga.
KAPITEL I.

DOMSTOLENS ORGANISATION.
Artikel 2.
Domstolen består av oberoende domare, valda utan hänsyn till nationalitet bland personer, som åtnjuta det högsta
moraliska anseende och uppfylla de villkor, vilka i deras respektive hemland fordras för utövande av de högsta
domarämbetena, eller som äro rättslärda med erkänd sakkunskap på den internationella rättens område.
Artikel 3.
1. Domstolen består av femton ledamöter av vilka icke flera än en må vara medborgare i en och samma stat.
2. En person, som när det gäller medlemskap i domstolen skulle kunna betraktas som medborgare i mer än en stat,
skall anses vara medborgare i den stat, där han vanligen utövar sina borgerliga och politiska rättigheter.
Artikel 4.
1. Domstolens ledamöter väljas av generalförsamlingen och säkerhetsrådet bland personer, som föreslagits av den
permanenta skiljedomstolens nationella grupper i enlighet med följande bestämmelser.
2. I fråga om medlemmar av Förenta Nationerna, vilka icke äro företrädda i den permanenta skiljedomstolen, skola
kandidater föreslås av nationella grupper, vilka för ändamålet utses av vederbörande regeringar i samma ordning, som
enligt artikel 44 av 1907 års Haag-konvention om avgörande på fredlig väg av internationella tvister gäller för
utseende av ledamöter av den permanenta skiljedomstolen.

3. Därest icke annat särskilt överenskommes, skall generalförsamlingen efter tillstyrkan av säkerhetsrådet bestämma
den ordning, vari en stat, som anslutit sig till denna stadga men icke är medlem av Förenta Nationerna må deltaga i
val av domstolens ledamöter.
Artikel 5.
1. Minst tre månader före dagen för valet skall Förenta Nationernas generalsekreterare skriftligen anmoda ledamöterna
av den permanenta skiljedomstolen från de stater, som anslutit sig till denna stadga, ävensom ledamöterna av de
nationella grupper, vilka utsetts jämlikt artikel 4, moment 2, att i nationella grupper inom en viss tidsfrist upprätta
förslag på personer, som äro behöriga att utöva befattning såsom domstolsledamot.
2. En och samma grupp må ej föreslå mer än fyra personer, bland dem högst två av dess egen nationalitet. I intet fall
må flera kandidater föreslås, än som motsvarar dubbla antalet av de platser, som skola besättas.
Artikel 6.
Det är önskvärt att varje nationell grupp, innan den uppgör detta förslag, rådfrågar sitt lands högsta domstol, dess
juridiska fakulteter och andra undervisningsanstalter för rättsvetenskap samt dess åt rättens studium ägnade
nationella akademier och dess nationella sektioner av internationella akademier.
Artikel 7.
1. Generalsekreteraren skall upprätta en förteckning i alfabetisk ordning över alla sålunda föreslagna personer. Med
undantag för det fall, som avses i artikel 12, moment 2, äro endast dessa personer valbara.
2. Generalsekreteraren skall delgiva generalförsamlingen och säkerhetsrådet denna förteckning.
Artikel 8.
Generalförsamlingen och säkerhetsrådet skrida oberoende av varandra till val av domstolens ledamöter.
Artikel 9.
Vid varje val skola väljarna hava i åtanke icke blott, att de personer, som väljas, böra var för sig uppfylla de
erforderliga förutsättningarna, utan även att säkerhet vinnes för att domstolen som helhet företräder civilisationens
olika huvudformer och världens främsta rättssystem.
Artikel 10.
1. De kandidater, som uppnå absolut röstövervikt i generalförsamlingen och i säkerhetsrådet, skola anses valda.
2. Vid omröstning i säkerhetsrådet skall, vare sig det gäller val av domare eller val av medlemmar av det i artikel 12
omförmälda utskottet, skillnad ej göras mellan ständiga och icke-ständiga medlemmar av säkerhetsrådet.
3. I händelse mer än en medborgare i en och samma stat uppnår absolut röstövervikt både i generalförsamlingen och i
säkerhetsrådet, skall endast den äldste av dem anses vald.
Artikel 11 .
Om efter det första valsammanträdet en eller flera platser återstå att besätta, skall i samma ordning ett andra och, om
så erfordras, ett tredje sammanträde äga rum.
Artikel 12.
1. Om efter det tredje valsammanträdet en eller flera platser alltjämt återstå att besätta, må när som helst på begäran
av generalförsamlingen eller av säkerhetsrådet tillsättas ett medlingsutskott om sex ledamöter, utsedda tre av
generalförsamlingen och tre av säkerhetsrådet, med uppgift att för varje ledig plats med absolut röstövervikt föreslå
ett namn att antagas av generalförsamlingen för sig och säkerhetsrådet för sig.
2. Genom enhälligt beslut må medlingsutskottet i sitt förslag upptaga varje person, som uppfyller de stadgade
fordringarna, även om denna icke förekommit på den i artikel 7 omförmälda förteckningen.
3. Om medlingsutskottet finner, att det icke är i stånd att åstadkomma ett val, skola de ledamöter av domstolen, som
redan utsetts, inom en tidsfrist, som fastställes av säkerhetsrådet, fylla de lediga platserna genom val bland de
personer, som erhållit röster antingen i generalförsamlingen eller i säkerhetsrådet.

4. Vid lika röstetal bland domarna äger den äldste utslagsröst.
Artikel 13.
1. Domstolens ledamöter väljas för nio år och kunna återväljas; dock skola av de domare, som utses vid det första
valet, fem avgå efter tre år och fem andra efter sex år.
2. De domare, som skola avgå med utgången av ovannämnda begynnelseperioder om tre och sex år, utväljas genom
lottdragning, som företages av generalsekreteraren omedelbart efter att det första valet avslutats.
3. Domstolens ledamöter kvarstå i ämbetet, intill dess efterträdare utsetts. Även därefter skola de fullfölja
behandlingen av mål, som de redan börjat handlägga.
4. Önskar ledamot av domstolen avgå, skall avsägelsen ställas till domstolens president för att tillställas
generalsekreteraren. Detta senare meddelande medför ledighet i domstolen.
Artikel 14.
Ledigblivna platser skola återbesättas i den för det första valet stadgade ordningen med förbehåll för följande
bestämmelse: inom en månad efter det ledigheten uppstått skall generalsekreteraren utsända i artikel 5 föreskrivna
anmodan, och dagen för valet skall bestämmas av säkerhetsrådet.
Artikel 15.
Ledamot av domstolen, som valts efter ledamot, vars ämbetstid icke utlupit, innehar ämbetet under återstoden av
företrädarens ämbetstid.
Artikel 16.
1. Ledamot av domstolen må icke innehava någon politisk eller administrativ funktion eller utöva någon annan
yrkesmässig verksamhet.
2. I tvivelaktiga fall tillkommer avgörandet domstolen.
Artikel 17.
1. Ledamot av domstolen må icke vara ombud, rådgivare eller advokat i något mål.
2. Ledamot av domstolen må icke deltaga i avgörandet av något mål, i vilket han tidigare uppträtt såsom endera
partens ombud, rådgivare eller advokat, såsom medlem av en nationell eller internationell domstol, såsom medlem av
en undersökningsnämnd eller i någon annan egenskap.
3. I tvivelaktiga fall tillkommer avgörandet domstolen.
Artikel 18.
1. Ledamot av domstolen kan icke skiljas från ämbetet, med mindre han enligt övriga ledamöters enhälliga mening
upphört att fylla de stadgade förutsättningarna.
2. Officiell underrättelse härom skall av domstolens sekreterare tillställas generalsekreteraren.
3. Dylikt meddelande medför ledighet i domstolen.
Artikel 19.
Domstolens ledamöter åtnjuta vid fullgörandet av sina uppgifter diplomatiska privilegier och immuniteter.
Artikel 20.
Varje ledamot av domstolen skall, innan han tillträder sitt ämbete, vid offentligt sammanträde avgiva en högtidlig
förklaring, att han skall opartiskt och samvetsgrant utöva sina befogenheter.
Artikel 21.

1. Domstolen väljer sin president och sin vicepresident för tre år; de kunna återväljas.
2. Domstolen utnämner sin sekreterare och äger förordna om utnämning av sådana andra tjänstemän, som må
erfordras.
Artikel 22.
1. Domstolen har sitt säte i Haag. Detta utgör dock icke hinder för att domstolen sammanträder och fullgör sina
uppgifter annorstädes, närhelst den anser detta önskvärt.
2. Presidenten och sekreteraren skola vara bosatta, där domstolen har sitt säte.
Artikel 23.
1. Domstolen skall ständigt förbliva i session utom under sina ferier, vilkas tid och längd bestämmas av domstolen.
2. Domstolens ledamöter äga åtnjuta regelbunden semester, vars tid och längd bestämmas av domstolen under
hänsynstagande till avståndet mellan Haag och vederbörande domares hemort.
3. Domstolens ledamöter äro skyldiga att, med mindre de åtnjuta semester eller äro förhindrade på grund av sjukdom
eller andra allvarliga, inför presidenten vederbörligen styrkta orsaker, ständigt stå till domstolens förfogande.
Artikel 24.
1. Om av särskild anledning ledamot av domstolen anser sig icke böra deltaga i avgörandet av visst mål, har han att
därom underrätta presidenten.
2. Om presidenten anser, att ledamot av domstolen av särskild anledning icke bör deltaga i behandlingen av visst mål,
skall han därom underrätta denne.
3. Om i ett dylikt fall domstolsleda-moten och presidenten hysa skilda meningar, tillkommer avgörandet domstolen.
Artikel 25.
1. Därest ej annorlunda uttryckligen föreskrives i denna stadga, utövar domstolen sina befogenheter i plenum.
2. Under förutsättning att antalet domare, som äro tillgängliga för att konstituera domstolen, icke därigenom minskas
till mindre än elva, må i domstolens reglemente stadgas, att en eller flera domare, alltefter omständigheterna och i tur
och ordning, må befrias från att närvara.
3. Domstolen är domför med nio domare.
Artikel 26.
1. Domstolen må vid behov tillsätta en eller flera kamrar, bestående av tre eller flera domare alltefter domstolens
beprövande, för att handlägga särskilda slag av mål, exempelvis rörande arbetsförhållanden och mål rörande
transitering och samfärdsel.
2. Domstolen må när som helst tillsätta en kammare för att handlägga ett särskilt mål. Antalet domare i en dylik
kammare bestämmas av domstolen med parternas samtycke.
3. Mål handläggas av i denna artikel avsedda kamrar, om parterna framställa begäran därom.
Artikel 27.
Utslag avkunnat av någon av de kamrar, om vilka stadgas i artiklarna 26 och 29, skall anses såsom avkunnat av
domstolen.
Artikel 28.
De kamrar, om vilka stadgas i artiklarna 26 och 29, må med parternas samtycke sammanträda och utöva sin
verksamhet annorstädes än i Haag.

Artikel 29.
För att främja en snabb handläggning av målen skall domstolen årligen tillsätta en kammare av fem domare, vilka på
begäran av parterna må handlägga mål enligt summariskt förfarande. Dessutom skola två domare utses att ersätta
domare, som må bliva förhindrade.
Artikel 30.
1. Domstolen fastställer ett reglemente för utövningen av sin verksamhet. Särskilt fastställer den regler för förfarandet.
2. I domstolsreglementet må givas bestämmelser om bisittare med säte i domstolen eller i dess kamrar utan rösträtt.
Artikel 31.
1. Domare av parternas nationalitet bibehålla sin rätt att deltaga i handläggningen av det mål, som anhängiggjorts vid
domstolen.
2. Om i domstolen sitter en domare av samma nationalitet som en av parterna, må varje annan part utse en person att
vara domare. Denna person skall företrädesvis utses bland de personer, som föreslagits i enlighet med artiklarna 4 och
5.
3. Om i domstolen icke finnes någon domare av parternas nationalitet, må envar av parterna utse en domare i enlighet
med vad som stadgas i moment 2 av denna artikel.
4. Bestämmelserna i denna artikel skola gälla i fall, som avses i artiklarna 26 och 29. I dylika fall skall presidenten
uppmana en eller, om så erfordras, två av de domstolsledamöter, av vilka kammaren består, att avstå sina platser åt
domstolsledamöter av vederbörande parters nationalitet, och, om sådana saknas eller äro förhindrade, åt av parterna
särskilt utsedda domare.
5. Då flera parter göra gemensam sak, räknas de, i vad angår tillämpningen av ovanstående bestämmelser, såsom en
enda part. I tvivelaktiga fall tillkommer avgörandet domstolen.
6. Domare, som utsetts enligt reglerna i momenten 2, 3 och 4 av denna artikel, måste uppfylla de i artiklarna 2, 17
moment 2, 20 och 24 av denna stadga föreskrivna fordringar. De deltaga i beslutet fullt jämställda med andra domare.
Artikel 32.
1. Domstolens ledamöter åtnjuta årlig avlöning.
2. Presidenten erhåller ett särskilt årligt arvode.
3. Vicepresidenten erhåller ett särskilt arvode för varje dag, under vilken han full gör presidentens uppgifter.
4. De enligt artikel 3l utsedda domare, som icke äro ledamöter av domstolen, erhålla ersättning för varje dag, under
vilken de fullgöra sina uppgifter.
5. Dessa avlönings-, arvodes- och ersättningsbelopp fastställas av generalförsamlingen. De kunna icke minskas under
ämbetstiden.
6. Sekreterarens avlöning fastställes av generalförsamlingen på förslag av domstolen.
7. I ett av generalförsamlingen antaget reglemente bestämmas de villkor, på vilka pensioner må tillerkännas
domstolens ledamöter och sekreteraren, ävensom de villkor, på vilka domstolens ledamöter och sekreteraren erhålla
ersättning för sina resekostnader.
8. Ovannämnda avlöningar, arvoden och ersättningar äro befriade från all beskattning.
Artikel 33 .
Kostnaderna för domstolen bestridas av Förenta Nationerna på sätt generalförsamlingen bestämmer.

KAPITEL II.

DOMSTOLENS BEHÖRIGHET.
Artikel 34.
1. Endast stater kunna vara parter inför domstolen.
2. Domstolen må, i överensstämmelse med sitt reglemente, hos offentliga internationella organisationer begära
upplysningar i mål inför domstolen, och har att emottaga dylika upplysningar, som sådana organisationer lämna på
eget initiativ.
3. Närhelst i ett mål inför domstolen fråga uppstår om tolkningen av en urkund, varigenom en offentlig internationell
organisation upprättats, eller av en internationell överenskommelse, som ingåtts i anslutning till denna urkund, skall
sekreteraren härom underrätta vederbörande offentliga internationella organisation och tillställa organisationen
avskrifter av hela skriftväxlingen i målet.
Artikel 35.
1. Domstolen skall stå öppen för de stater, som äro anslutna till denna stadga.
2. De villkor, på vilka domstolen må anlitas av andra stater, fastställas, med förbehåll för särskilda bestämmelser i
gällande traktater, av säkerhetsrådet, men sådana villkor må ej i något fall medföra, att parterna icke bliva jämställda
inför domstolen.
3. Då en stat, som icke är medlem av Förenta Nationerna, är part i ett mål, skall domstolen bestämma det bidrag till
kostnaderna för domstolen, som denna part har att vidkännas. Dock gäller icke denna bestämmelse, om ifrågavarande
stat deltager i kostnaderna för domstolen.
Artikel 36.
1. Domstolen är behörig i alla mål, som underställas densamma av parterna, ävensom i alla fall, som särskilt angivas i
Förenta Nationernas stadga eller i gällande traktater och konventioner.
2. De stater, som äro anslutna till denna stadga, må när som helst förklara, att de i förhållande till varje annan stat,
som åtager sig samma förpliktelse, erkänna domstolen såsom ipso facto och utan särskild överenskommelse behörig i
alla rättstvister avseende;
a. tolkningen av ett fördrag;
b. varje internationellträttsligt spörsmål
c. förefintligheten av någon omständighet, som, därest den konstaterades, skulle innebära åsidosättande av
en internationell förpliktelse;
d. arten eller omfattningen av den gottgörelse, som bör givas i fall av en internationell förpliktelses
åsidosättande.
3. Ovan avsedda förklaringar må avgivas antingen utan villkor eller under förutsättning av ömsesidighet från flera eller
vissa staters sida eller för viss bestämd tid.
4. Dessa förklaringar skola deponeras hos Förenta Nationernas generalsekreterare, som har att tillställa de till denna
stadga anslutna staterna och domstolens sekreterare avskrifter därav.
5. Förklaringar, som avgivits jämlikt artikel 36 i stadgan för den fasta mellanfolkliga domstolen och som ännu äro i
kraft, skola i förhållanden mellan de till denna stadga anslutna staterna anses utgöra ett erkännande av den
internationella domstolens obligatoriska behörighet för den tid förklaringarna ännu skola gälla och i enlighet med deras
bestämmelser.
6. I händelse av meningsskiljaktighet rörande domstolens behörighet, tillkommer avgörandet domstolen.
Artikel 37.

Då en gällande traktat eller konvention föreskriver en saks hänskjutande till en av Nationernas förbund upprättad
domstol eller till den fasta mellanfolkliga domstolen, skall i förhållanden mellan de till denna stadga anslutna staterna
saken hänskjutas till den internationella domstolen.
Artikel 38.
1. Domstolen, vars uppgift är att i överensstämmelse med internationell rätt avgöra sådana tvister, som hänskjutas till
densamma, skall tillämpa:
a. allmänna eller speciella internationella överenskommelser, vilka fastställa av de tvistande staterna
uttryckligen erkända regler;
b. internationell sedvänja, utgörande bevis för en allmän praxis, godtagen såsom gällande rätt;
c. allmänna, av de civiliserade folken erkända rättsgrundsatser;
d. med förbehåll för bestämmelsen i artikel 59 rättsliga avgöranden och de olika ländernas mest sakkunniga
författares lärosatser, såsom hjälpmedel för fastställande av gällande rätt.
2. Detta stadgande skall icke inskränka domstolens befogenhet att avgöra ett mål ex aequo et bono, om parterna äro
ense därom.

KAPITEL III.

FÖRFARANDE.
Artikel 39.
1. Domstolens officiella språk äro franska och engelska. Om parterna äro ense om att hela förfarandet skall äga rum på
franska, skall utslaget avkunnas på detta språk. Om parterna äro ense om att hela förfarandet skall äga rum på
engelska, skall utslaget avkunnas på detta språk.
2. Har överenskommelse icke träffats rörande det språk, som skall användas, kan envar av parterna för utvecklande av
sin talan använda det av de båda språken, som parten föredrager, och domstolens utslag skall avkunnas på franska
och engelska. I dylikt fall skall domstolen samtidigt angiva, vilkendera av texterna skall äga vitsord.
3. Domstolen skall på begäran av part tillåta denna part att använda annat språk än franska eller engelska.
Artikel 40.
1. Mål anhängiggöras vid domstolen allt efter omständigheterna genom meddelande om skiljeavtal eller genom
ansökan, riktad till sekreteraren. I båda fallen skola tvistens föremål och parterna i målet angivas.
2. Sekreteraren skall omedelbart underrätta alla vederbörande om ansökningen.
3. Han skall likaledes därom underrätta Förenta Nationernas medlemmar genom generalsekreteraren ävensom varje
annan stat, som är berättigad att uppträda inför domstolen.
Artikel 41.
1. Domstolen äger, om den anser omständigheterna så fordra, angiva, vilka provisoriska förebyggande åtgärder som
böra vidtagas för tillvaratagande av vardera partens rättigheter.
2. I avvaktan på det slutliga utslaget skall meddelande om de angivna åtgärderna omedelbart tillställas parterna och
säkerhetsrådet.
Artikel 42.
1. Parterna företrädas av ombud.
2. De må inför domstolen biträdas av rådgivare eller advokater.

3. Ombud, rådgivare och advokater åt parter inför domstolen skola åtnjuta de privilegier och immuniteter, som
erfordras för ett oberoende utövande av deras uppgifter.
Artikel 43.
1. Förfarandet består av två delar, en skriftlig och en muntlig.
2. Det skriftliga förfarandet innefattar delgivning till domstolen och parter av inlagor, motinlagor och eventuellt svarsinlagor, ävensom tillhörande aktstycken och handlingar.
3. Delgivningen äger rum genom sekreterarens förmedling i den ordning och inom de tidsfrister, som fastställas av
domstolen.
4. Varje av part ingiven handling skall delgivas den andra parten i bestyrkt avskrift.
5. Det muntliga förfarandet består i hörandet inför domstolen av vittnen, sakkunniga, ombud, rådgivare och advokater.
Artikel 44.
1. För all delgivning till andra personer än ombud, rådgivare och advokater hänvänder sig domstolen direkt till den
stats regering, inom vars område delgivningen skall äga rum.
2. Detsamma gäller, när fråga är om att på platsen upptaga bevisning.
Artikel 45.
De muntliga förhandlingarna ledas av presidenten och vid förfall för denne av vicepresidenten, eller, om båda äro
förhindrade, av den äldste närvarande ledamoten.
Artikel 46.
Domstolens sammanträden äro offentliga, för så vitt icke annorlunda bestämmes av domstolen, eller båda parterna
begära, att allmänheten icke skall äga tillträde.
Artikel 47.
1. Över varje sammanträde skall föras protokoll, som undertecknas av sekreteraren och presidenten.
2. Endast dessa protokoll äro autentiska.
Artikel 48.
Domstolen fastställer föreskrifter för processens förande, bestämmer den form och de tidsfrister, inom vilka vardera
parten har att slutföra sin talan, och vidtager alla åtgärder, som påkallas för upptagande av bevisning.
Artikel 49.
Domstolen äger, även före de muntliga förhandlingarna, anmoda ombuden att förete visst aktstycke eller lämna viss
förklaring. I händelse av vägran tager domstolen detta till protokollet.
Artikel 50.
Domstolen äger när som helst åt vilken person, korporation, byrå, kommission eller organisation den än må därtill
utse, uppdraga att utföra en undersökning eller avgiva ett sakkunnigutlåtande.
Artikel 51.
Under den muntliga förhandlingen riktas till vittnen och sakkunniga alla erforderliga frågor i den ordning, som av
domstolen fastställts i det i artikel 30 omförmälda reglementet.
Artikel 52.

Sedan bevisning och vittnesmål avgivits inom därför fastställda tidsfrister, äger domstolen avvisa all ny muntlig eller
skriftlig bevisning, som endera parten skulle önska framlägga utan den andres samtycke.
Artikel 53.
1. Därest endera parten icke inställer sig eller underlåter att utveckla sin talan, må den andra parten begära, att
domstolen skall avgöra tvisten till hans förmån.
2. Innan domstolen lämnar sitt bifall härtill, skall den övertyga sig, icke blott om att den är behörig i enlighet med
artiklarna 36 och 37, utan även om att yrkandena äro såväl sakligt som rättsligt grundade.
Artikel 54.
1. Sedan ombud, rådgivare och advokater under domstolens kontroll framlagt alla de skäl och bevis, som de önska
anföra, förklarar presidenten förhandlingarna avslutade.
2. Domstolen drager sig tillbaka för överläggning.
3. Domstolens överläggningar äro och förbliva hemliga.
Artikel 55.
1. Domstolens beslut fattas av närvarande domare medelst röstövervikt.
2. I fall av lika röstetal har presidenten eller hans ställföreträdare utslagsröst.
Artikel 56.
1. Utslaget skall motiveras.
2. Det skall angiva namnen å de domare som deltagit i beslutet.
Artikel 57.
Om utslaget helt eller delvis icke uttrycker en enhällig mening bland domarna, är envar av domarna berättigad att vid
utslaget foga en redogörelse för sin särskilda mening.
Artikel 58.
Utslaget undertecknas av presidenten och av sekreteraren. Det skall uppläsas vid offentligt sammanträde, sedan
parternas ombud vederbörligen underrättats.
Artikel 59.
Domstolens beslut är bindande endast för de tvistande parterna och i fråga om det mål, som avdömts.
Artikel 60.
Utslaget är slutgiltigt och kan icke överklagas. I händelse av tvist rörande utslagets innebörd och räckvidd, tillkommer
det domstolen att på framställning av part tolka detsamma.
Artikel 61.
1. Framställning om ändring av utslaget kan sedermera göras till domstolen, endast om den grundas på upptäckten av
en ny omständighet, som är ägnad att utöva ett avgörande inflytande och som före utslagets avkunnande var okänd
för domstolen och för den part, som begär ändring, under förutsättning att denna okunnighet icke kan läggas parten
till last.
2. Ändringsförfarandet inledes genom ett beslut av domstolen, vari uttryckligen fastställes, att en ny omständighet
föreligger, att densamma är av beskaffenhet att kunna giva anledning till ändring samt att på denna grund
framställningen kan upptagas till prövning.
3. Domstolen äger göra ändringsförfarandets inledande beroende av att utslaget först verkställes.

4. Framställning om ändring skall ingivas senast sex månader efter upptäckten av den nya omständigheten.
5. Framställning om ändring må icke ingivas efter utgången av tio år från dagen för utslaget.
Artikel 62.
1. Därest en stat finner, att en tvist berör ett densamma tillkommande rättsligt intresse, äger den hos domstolen
begära att få uppträda såsom mellankommande part.
2. Det tillkommer domstolen att besluta om denna begäran.
Artikel 63.
1. När fråga är om tolkning av en överenskommelse, i vilken andra stater än de tvistande parterna tagit del,
underrättar sekreteraren ofördröjligen sagda stater.
2. Envar av dessa har rätt att uppträda såsom mellankommande part, och, om den begagnar sig av denna rätt, är den
tolkning utslaget innehåller bindande även för dess vidkommande.
Artikel 64.
Om annorlunda ej bestämmes av domstolen, skall varje part bestrida sina rättegångskostnader.

KAPITEL IV.

RÅDGIVANDE YTTRANDEN.
Artikel 65.
1. Domstolen må avgiva rådgivande yttrande i varje rättsfråga på begäran av varje sammanslutning, som genom eller
i överensstämmelse med Förenta Nationernas stadga bemyndigas att framställa dylik begäran.
2. De frågor, rörande vilka domstolens rådgivande yttrande begäres, skola framställas till domstolen medelst en
skriftlig ansökan, som skall noggrant angiva den fråga, rörande vilken yttrande begäres, och åtföljas av alla
aktstycken, som kunna tjäna till att belysa frågan.
Artikel 66.
1. Sekreteraren skall omedelbart om ansökningen om rådgivande yttrande underrätta alla stater, som äro berättigade
att uppträda inför domstolen.
2. Dessutom skall sekreteraren genom särskilt och direkt meddelande underrätta varje stat, som är berättigad att
uppträda inför domstolen, och varje internationell organisation, vilken av domstolen eller mellan sessionerna av
presidenten anses kunna lämna upplysningar i frågan, om att domstolen är beredd att mottaga skriftliga inlagor inom
en tidsfrist, som bestämmes av presidenten, eller att höra muntliga framställningar i frågan under ett för ändamålet
hållet offentligt sammanträde.
3. Om någon dylik stat, som icke erhållit det särskilda meddelande, som avses i moment 2 av denna artikel, uttrycker
en önskan om att få ingiva en skriftlig inlaga eller att bliva hörd, besluter domstolen härom.
4. De stater och organisationer, som avgivit skriftliga eller muntliga inlagor, äga att yttra sig om av andra stater eller
organisationer avgivna inlagor i den ordning och omfattning samt inom de tidsfrister, som i varje särskilt fall
bestämmas av domstolen eller mellan sessionerna av presidenten. I sådant syfte skola skriftliga inlagor av
sekreteraren i god tid delgivas stater och organisationer, som själva avgivit sådana.
Artikel 67.
Domstolen skall avgiva sina rådgivande yttranden vid offentligt sammanträde, sedan generalsekreteraren och
ombuden för de medlemmar av Förenta Nationerna, för de andra stater och för de internationella organisationer, som
direkt beröras, blivit underrättade.

Artikel 68.
Vid utövandet av sina rådgivande befogenheter skall domstolen dessutom följa de bestämmelser i denna stadga, som
äga tillämpning i tvistemål, i den mån den anser dem tillämpliga.

KAPITEL V.

ÄNDRINGAR.
Artikel 69.
Ändringar av denna stadga skola företagas i den ordning, som föreskrives i Förenta Nationernas stadga beträffande
ändringar av sistnämnda stadga, med förbehåll för de bestämmelser, som generalförsamlingen på tillstyrkan av
säkerhetsrådet må antaga angående deltagande av stater, vilka äro anslutna till denna stadga men icke äro
medlemmar av Förenta Nationerna.
Artikel 70.
Domstolen äger att genom skriftlig hänvändelse till generalsekreteraren för prövning enligt föreskrifterna i artikel 69
föreslå sådana ändringar i denna stadga, som den må anse erforderliga.

