TRATATUL NORD-ATLANTIC
Washington DC, 4 aprilie 1949
Statele care sunt parte a prezentului Tratat î i reafirm credin a în obiectivele i
principiile Cartei Na iunilor Unite, precum i dorin a lor de a convie ui în pace cu
toate popoarele i guvernele. Ele sunt angajate în salvgardarea libert ii, a
mo tenirii comune i a civiliza iilor popoarelor pe care le reprezint , pe baza
principiilor democra iei, libert ii individuale i a literei legii. Ele caut s
promoveze stabilitatea i bun starea zonei nord-atlantice. Ele sunt hot râte s
î i uneasc eforturile în scopul ap r rii colective i al p str rii p cii i securit ii.
Astfel, ele sunt de acord cu prezentul Tratat Nord-Atlantic:
ARTICOLUL 1
P r ile se angajeaz , conform prevederilor din Carta Na iunilor Unite, s rezolve
prin mijloace pa nice orice disput interna ional în care ar putea fi implicate,
astfel încât s nu aduc atingere p cii, securit ii i dreptului interna ional i s
se ab in s recurg în rela iile interna ionale la amenin area cu for a sau la
folosirea for ei, în vreun mod incompatibil cu obiectivele Na iunilor Unite.
ARTICOLUL 2
P r ile vor contribui la dezvoltarea continu a rela iilor interna ionale de pace i
prietenie prin consolidarea institu iilor libere, prin facilitarea unei mai bune
în elegeri a principiilor pe baza c rora sunt fondate aceste institu ii i prin
promovarea condi iilor de asigurare a stabilit ii i bun st rii. Ele vor c uta s
elimine conflictele din politicile lor economice interna ionale i vor încuraja
colaborarea economic bilateral sau multilateral .
ARTICOLUL 3
Pentru a îndeplini mai eficient obiectivele acestui Tratat, P r ile, separat sau
împreun , prin intermediul auto-ajutor rii i al sprijinului reciproc continue, î i vor
men ine i î i vor dezvolta capacitatea individual i cea colectiv de rezisten
în fa a unui atac armat.
ARTICOLUL 4
P r ile vor avea consult ri comune ori de câte ori vreuna dintre ele va considera
c este amenin at integritatea teritorial , independen a politic sau securitatea
vreuneia dintre P r i.
ARTICOLUL 5
P r ile convin c un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele, în
Europa sau în America de Nord, va fi considerat un atac împotriva tuturor i, în
consecin , sunt de acord ca, dac are loc asemenea atac armat, fiecare dintre
ele, în exercitarea dreptului la auto-ap rare individual sau colectiv recunoscut
prin Articolul 51 din Carta Na iunilor Unite, va sprijini Partea sau P r ile atacate
prin efectuarea imediat , individual sau de comun acord cu celelalte P r i, a

oric rei ac iuni pe care o consider necesar , inclusiv folosirea for ei armate,
pentru restabilirea i men inerea securit ii zonei nord-atlantice.
Orice astfel de atac armat i toate m surile adoptate ca rezultat al acestuia vor
trebui raportate imediat Consiliului de Securitate. Aceste m suri vor înceta dup
ce Consiliul de Securitate va adopta m surile necesare pentru restabilirea i
men inerea p cii i securit ii interna ionale.
ARTICOLUL 61
În scopul aplic rii Articolului 5, un atac armat asupra uneia sau mai multora
dintre P r i se consider c include un atac armat:
• pe teritoriul oric rei P r i în Europa sau America de Nord, în Departamentele
algeriene ale Fran ei2, pe teritoriul Turciei sau pe insulele aflate sub jurisdic ia
oric rei P r i din zona nord-atlantic , la nord de Tropicul Cancerului;
• asupra for elor terestre, navale sau aeriene ale oric rei P r i, care se afl pe
sau deasupra acestor teritorii, sau în oricare zon a Europei în care for ele de
ocupa ie ale uneia dintre P r i erau sta ionate la data intr rii în vigoare a acestui
Tratat, sau pe Marea Mediteran ori în zona nord-atlantic aflat la nord de
Tropicul Cancerului.
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Defini ia teritoriilor c rora li se aplic Articolul 5 a fost revizut de c tre Articolul 2 al Protocolului la Tratatul NordAtlantic, odat cu aderarea Greciei i Turciei, semnat la data de 22 octombrie 1951.
2
La data de 16 ianuarie 1963, Consiliul Nord-Atlantic a luat not de faptul c , în ceea ce prive te fostele departamente
algeriene ale Fran ei, clauzele relevante ale acestui tratat au devenit inaplicabile începând cu data de 3 iulie 1962.

ARTICOLUL 7
Tratatul nu afecteaz i nu va fi interpretat ca afectând în nici un fel drepturile i
obliga iile care decurg din Carta P r ilor care sunt membre ale Na iunilor Unite,
sau responsabilitatea principal a Consiliului de Securitate de men inere a p cii
i securit ii interna ionale.
ARTICOLUL 8
Fiecare Parte declar c nici una din obliga iile interna ionale, aflate în vigoare la
un moment dat între ea i oricare din celelalte P r i sau un al treilea stat, nu este
în contradic ie cu prevederile prezentului Tratat i se angajeaz s nu î i asume
nici o obliga ie interna ional aflat în conflict cu acest Tratat.
ARTICOLUL 9
Prin prezentul, P r ile înfiin eaz un Consiliu în cadrul c ruia fiecare va fi
reprezentat în procesul de analiz a problemelor referitoare la implementarea
acestui Tratat. Consiliul va fi astfel organizat încât s fie capabil s se reuneasc
prompt i în orice împrejurare. Consiliul va constitui atâtea organisme subsidiare
cât este necesar; în primul rând, va înfiin a de urgen un comitet al ap r rii care
va recomanda m surile de implementare a Articolelor 3 i 5.
ARTICOLUL 10
Prin acord unanim, p r ile pot s invite s adere la acest Tratat orice alt stat
european aflat în pozi ia de a urma principiile acestui Tratat i de a contribui la
securitatea zonei nord-atlantice, s adere la acest Tratat. Orice stat astfel invitat

poate deveni parte la Tratat, în urma depunerii la guvernul Statelor Unite ale
Americii a documentului de aderare. Guvernul Statelor Unite ale Americii va
notifica fiecare Parte în leg tur cu depunerea fiec rui astfel de document de
aderare.
ARTICOLUL 11
Acest Tratat va fi ratificat i prevederile sale vor fi îndeplinite de c tre P r i, în
conformitate cu regulile constitu ionale respective. Documentele de ratificare vor
fi depuse cât mai curând la guvernul Statelor Unite ale Americii, care îi va notifica
pe to i ceilal i semnatari în leg tur cu fiecare depunere. Tratatul va intra în
vigoare între statele care l-au ratificat, imediat ce se va depune ratificarea de
c tre majoritatea semnatarilor, incluzând ratific rile Belgiei, Canadei, Fran ei,
Luxemburgului, Olandei, Marii Britanii i Statelor Unite, i va intra în vigoare, cu
privire la alte State, la data depunerii ratific rilor lor.3
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Tratatul a intrat în vigoare la data de 24 august 1949, dup depunerea ratific rilor din partea tuturor statelor semnatare.

ARTICOLUL 12
Dup zece ani de la intrarea în vigoare a Tratatului, sau la orice dat ulterioar ,
P r ile, la cererea oric reia dintre ele, se vor consulta în scopul revizuirii
Tratatului, luând în considerare factorii care la vremea respectiv afecteaz
pacea i securitatea în zona nord-atlantic , inclusiv dezvoltarea de acorduri
universale sau regionale, conform Cartei Na iunilor Unite, pentru men inerea
p cii i securit ii interna ionale.
ARTICOLUL 13
Dup dou zeci de ani de la intrarea în vigoare a Tratatului, oricare Parte poate
s se retrag din cadrul acestuia la un an de la depunerea notific rii de
denun are la guvernul Statelor Unite ale Americii, care va informa guvernele
celorlalte P r i în leg tur cu depunerea fiec rei astfel de notific ri de denun are.
ARTICOLUL 14
Acest Tratat, ale c rui variante în limba englez sau francez sunt în mod egal
autentice, va fi depozitat în arhivele guvernului Statelor Unite ale Americii.
Copii autorizate conforme vor fi transmise de c tre acest guvern celorlalte
guverne semnatare.

