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OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. apríla 1949 bola vo
Washingtone prijatá Severoatlantická zmluva.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 237 z 10. apríla
2003. Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe k zmluve 22. apríla 2003. Listina
o prístupe k zmluve bola uložená pri vláde Spojených štátov amerických, u depozitára zmluvy, 29.
marca 2004.

Zmluva nadobudla platnosť 24. augusta 1949 na základe článku 11 a pre Slovenskú republiku
nadobudla platnosť 29. marca 2004 na základe článku 10.

K oznámeniu č. 301/2004 Z. z.

SEVEROATLANTICKÁ ZMLUVA

Washington D. C., 4. apríla 1949

Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoju vieru v ciele a zásady Charty Spojených národov a
túžbu žiť v mieri so všetkými národmi a všetkými vládami.

Sú odhodlané hájiť slobodu, spoločné dedičstvo a kultúru svojich národov založenú na zásadách
demokracie, slobody jednotlivca a právneho poriadku, snažia sa podporovať stabilitu a blahobyt
národov v severoatlantickej oblasti a sú rozhodnuté spojiť svoje úsilie o kolektívnu obranu a o
zachovanie mieru a bezpečnosti,

a preto sa dohodli na tejto Severoatlantickej zmluve:

Článok 1

Zmluvné strany sa zaväzujú, ako je uvedené v Charte Spojených národov, riešiť akékoľvek
medzinárodné spory, do ktorých môžu byť zapojené, mierovými prostriedkami tak, aby nebol
ohrozený medzinárodný mier, bezpečnosť a spravodlivosť, a zdržať sa v medzinárodných vzťahoch
hrozby silou alebo použitia sily akýmkoľvek spôsobom nezlučiteľným s cieľmi Spojených národov.
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Článok 2

Zmluvné strany budú prispievať k ďalšiemu rozvoju mierových a priateľských medzinárodných
vzťahov posilňovaním svojich slobodných inštitúcií, usilovaním sa o lepšie porozumenie zásadám,
na ktorých sú tieto inštitúcie založené, a vytváraním podmienok na stabilitu a blahobyt. Budú sa
usilovať o vylúčenie konfliktu zo svojej medzinárodnej hospodárskej politiky a budú podporovať
hospodársku spoluprácu medzi ktorýmikoľvek zmluvnými stranami alebo medzi všetkými
zmluvnými stranami.

Článok 3

Aby sa účinnejšie dosiahli ciele tejto zmluvy, budú zmluvné strany jednotlivo a spoločne, stálou
a účinnou svojpomocou a vzájomnou výpomocou udržiavať a rozvíjať svoju individuálnu a
kolektívnu schopnosť odolávať ozbrojenému útoku.

Článok 4

Zmluvné strany budú spoločne konzultovať vždy, keď podľa názoru ktorejkoľvek z nich bude
ohrozená územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť niektorej zmluvnej strany.

Článok 5

Zmluvné strany sa dohodli, že ozbrojený útok proti jednej alebo viacerým z nich v Európe alebo
Severnej Amerike sa bude považovať za útok proti všetkým, a preto odsúhlasili, že ak nastane taký
ozbrojený útok, každá z nich uplatní právo na individuálnu alebo kolektívnu obranu uznané
článkom 51 Charty Spojených národov, pomôže zmluvnej strane alebo zmluvným stranám takto
napadnutým tým, že bezodkladne podnikne sama a v súlade s ostatnými stranami takú akciu, akú
bude považovať za potrebnú, vrátane použitia ozbrojenej sily s cieľom obnoviť a udržať bezpečnosť
v severoatlantickej oblasti.
Akýkoľvek taký ozbrojený útok a všetky opatrenia vykonané v jeho dôsledku sa bezodkladne
oznámia Bezpečnostnej rade. Tieto opatrenia budú ukončené, len čo Bezpečnostná rada prijme
opatrenia potrebné na obnovenie a zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.

Článok 61)

Na účely článku 5 sa za ozbrojený útok na jednu zmluvnú stranu alebo viac zmluvných strán
pokladá ozbrojený útok:
- na územie ktorejkoľvek zmluvnej strany v Európe alebo Severnej Amerike, na alžírske
departementy Francúzska,2) na územie Turecka alebo na ostrovy pod jurisdikciou ktorejkoľvek
zmluvnej strany v severoatlantickej oblasti severne od obratníka Raka, - na ozbrojené sily, lode
alebo lietadlá ktorejkoľvek zo zmluvných strán, ktoré sa nachádzajú na týchto územiach alebo nad
týmito územiami, alebo na ktorúkoľvek oblasť v Európe, kde boli rozmiestnené vojská ktorejkoľvek
zmluvnej strany po dátume, keď Severoatlantická zmluva nadobudla platnosť, alebo v
Stredozemnom mori, alebo v severoatlantickej oblasti severne od obratníka Raka.

Článok 7

Táto zmluva sa nedotýka práv a povinností zmluvných strán, ktoré sú členmi Spojených
národov, vyplývajúcich z Charty Spojených národov, ani základnej zodpovednosti Bezpečnostnej
rady za zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti a nebude žiadnym spôsobom
interpretovaná, akoby sa ich dotýkala.

Článok 8

Každá zo zmluvných strán vyhlasuje, že žiadne jej súčasne platné medzinárodné záväzky voči
ktorejkoľvek inej zmluvnej strane alebo ktorémukoľvek tretiemu štátu nie sú v rozpore s
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ustanoveniami tejto zmluvy, a zaväzuje sa, že neprijme žiaden medzinárodný záväzok, ktorý by bol
s touto zmluvou v rozpore.

Článok 9

Zmluvné strany týmto zakladajú Radu, v ktorej bude každá z nich zastúpená, aby prerokovala
záležitosti týkajúce sa uplatňovania tejto zmluvy. Rada bude organizovaná tak, aby bola schopná
sa kedykoľvek pohotovo stretnúť. Rada založí také pomocné orgány, aké môžu byť potrebné; najmä
ihneď založí obranný výbor, ktorý bude odporúčať opatrenia potrebné na uplatňovanie článkov 3 a
5.

Článok 10

Zmluvné strany môžu na základe jednomyseľného súhlasu vyzvať ktorýkoľvek iný európsky štát,
ktorý je schopný napomáhať rozvoj zásad tejto zmluvy a prispieť k bezpečnosti v severoatlantickej
oblasti, aby pristúpil k tejto zmluve. Každý takto vyzvaný štát sa môže stať zmluvnou stranou tým,
že uloží pri vláde Spojených štátov amerických svoju listinu o prístupe. Vláda Spojených štátov
amerických bude informovať každú zo zmluvných strán o uložení každej takej listiny o prístupe.

Článok 11

Táto zmluva bude ratifikovaná a jej ustanovenia budú zmluvné strany plniť v súlade s ich
príslušnými ústavnými postupmi. Ratifikačné listiny budú uložené čo najskôr pri vláde Spojených
štátov amerických, ktorá informuje všetkých ostatných signatárov o každom uložení. Zmluva
nadobudne platnosť medzi štátmi, ktoré ju ratifikovali, len čo budú uložené ratifikačné listiny
väčšiny signatárov vrátane ratifikačných listín Belgicka, Kanady, Francúzska, Luxemburska,
Holandska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Spojených štátov
amerických, a pre ďalšie štáty zmluva nadobudne platnosť dňom uloženia ich ratifikačných listín.3)

Článok 12

Po desiatich rokoch platnosti tejto zmluvy alebo kedykoľvek neskôr zmluvné strany, ak o to
niektorá z nich požiada, sa poradia o revízii zmluvy, pričom vezmú do úvahy faktory v tom čase
ovplyvňujúce mier a bezpečnosť v severoatlantickej oblasti vrátane vývoja všeobecných, ako aj
regionálnych zmlúv uzatvorených podľa Charty Spojených národov na zachovanie medzinárodného
mieru a bezpečnosti.

Článok 13

Po dvadsiatich rokoch platnosti tejto zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od
zmluvy rok po tom, ako predloží vláde Spojených štátov amerických oznámenie o vypovedaní
zmluvy, a tá informuje vlády ďalších zmluvných strán o uložení takej výpovede.

Článok 14

Táto zmluva, ktorej anglická a francúzska verzia sú rovnako autentické, bude uložená v archíve
vlády Spojených štátov amerických. Riadne overené kópie odovzdá táto vláda vládam ostatných
signatárskych krajín.
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T h e  N o r t h  A t  l a n  t i c  T r e  a  t y
Wash ing ton D. C. — 4 Ap ril 1949

The Par ties to this Tre a ty re af firm the ir fa ith in the
pur po ses and prin cip les of the Char ter of the Uni ted
Nations and the ir de si re to live in pe a ce with all pe op les 
and all go ver nments. 

They are de ter mi ned to sa fe gu ard the fre e dom, com -
mon he ri ta ge and ci vi li sa tion of the ir pe op les, fo un ded
on the prin cip les of de moc ra cy, in di vi du al li ber ty and
the rule of law. They seek to pro mo te sta bi li ty and
well-being in the North At lan tic area.

They are re sol ved to uni te the ir ef forts for col lec ti ve
de fen ce and for the pre ser va tion of pe a ce and se cu ri ty.

They the re fo re ag ree to this North At lan tic Tre a ty: 

Ar tic le 1

The Par ties un der ta ke, as set forth in the Char ter of
the Uni ted Na tions, to set tle any in ter na tio nal dis pu te
in which they may be in vol ved by pe a ce ful me ans in
such a man ner that in ter na tio nal pe a ce and se cu ri ty
and jus ti ce are not en dan ge red, and to ref ra in in the ir
in ter na tio nal re la tions from the thre at or use of for ce in 
any man ner in con sis tent with the pur po ses of the Uni -
ted Na tions. 

Ar tic le 2

The Par ties will con tri bu te to ward the fur ther de ve -
lop ment of pe a ce ful and frien dly in ter na tio nal re la -
tions by stren gthe ning the ir free in sti tu tions, by brin -
ging abo ut a bet ter un der stan ding of the prin cip les
upon which the se in sti tu tions are fo un ded, and by pro -
mo ting con di tions of sta bi li ty and well-being. They will
seek to eli mi na te con flict in the ir in ter na tio nal eco no -
mic po li cies and will en co u ra ge eco no mic col la bo ra tion 
bet we en any or all of them. 

Ar tic le 3

In or der more ef fec ti ve ly to achie ve the ob jec ti ves of
this Tre a ty, the Par ties, se pa ra te ly and jo in tly, by me ans
of con ti nu o us and ef fec ti ve self-help and mu tu al aid,
will ma in ta in and de ve lop the ir in di vi du al and col lec ti -
ve ca pa ci ty to re sist ar med at tack. 

Ar tic le 4

The Par ties will con sult to get her whe ne ver, in the
opi nion of any of them, the ter ri to rial in teg ri ty, po li ti cal 
in de pen den ce or se cu ri ty of any of the Par ties is thre a -
te ned. 

Ar tic le 5

The Par ties ag ree that an ar med at tack aga inst one
or more of them in Eu ro pe or North Ame ri ca shall be
con si de red an at tack aga inst them all and con se qu en t -
ly they ag ree that, if such an ar med at tack oc curs, each 
of them, in exer ci se of the right of in di vi du al or col lec ti -
ve self-defence re cog ni sed by Ar tic le 51 of the Char ter
of the Uni ted Na tions, will as sist the Par ty or Par ties so
at tac ked by ta king for thwith, in di vi du al ly and in con -
cert with the ot her Par ties, such ac tion as it de ems ne -
ces sa ry, in clu ding the use of ar med for ce, to res to re
and ma in ta in the se cu ri ty of the North At lan tic area.

Any such ar med at tack and all me a su res ta ken as
a re sult the re of shall im me dia te ly be re por ted to the
Se cu ri ty Co un cil. Such me a su res shall be ter mi na ted
when the Se cu ri ty Co un cil has ta ken the me a su res ne -
ces sa ry to res to re and ma in ta in in ter na tio nal pe a ce
and se cu ri ty. 

Ar tic le 61)

For the pur po se of Ar tic le 5, an ar med at tack on one
or more of the Par ties is de e med to in clu de an ar med
 attack:
— on the ter ri to ry of any of the Par ties in Eu ro pe or

North Ame ri ca, on the Al ge rian De par tments of
Fran ce,2) on the ter ri to ry of or on the Is lands un der
the ju ris dic tion of any of the Par ties in the North At -
lan tic area north of the Tro pic of Can cer; 

— on the for ces, ves sels, or air craft of any of the Par -
ties, when in or over the se ter ri to ries or any ot her
area in Eu ro pe in which oc cu pa tion for ces of any of
the Par ties were sta tio ned on the date when the Tre -
a ty en te red into for ce or the Me di ter ra ne an Sea or the 
North At lan tic area north of the Tro pic of Can cer.
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1) The de fi ni tion of the ter ri to ries to which Ar tic le 5 ap plies was re vi sed by Ar tic le 2 of the Pro to col to the North At lan tic Tre a ty on the
ac ces sion of Gre e ce and Tur key sig ned on 22 Oc to ber 1951. 

2) On Ja nu a ry 16, 1963, the North At lan tic Co un cil no ted that in so far as the for mer Al ge rian De par tments of Fran ce were con cer ned, the
re le vant cla u ses of this Tre a ty had be co me inap pli cab le as from July 3, 1962.



301/2004 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 5

Ar tic le 7

This Tre a ty does not af fect, and shall not be in ter pre -
ted as af fec ting in any way the rights and ob li ga tions
un der the Char ter of the Par ties which are mem bers of
the Uni ted Na tions, or the pri ma ry res pon si bi li ty of the
Se cu ri ty Co un cil for the ma in te nan ce of in ter na tio nal
pe a ce and se cu ri ty. 

Ar tic le 8

Each Par ty dec la res that none of the in ter na tio nal
en ga ge ments now in for ce bet we en it and any ot her of
the Par ties or any third Sta te is in con flict with the pro -
vi sions of this Tre a ty, and un der ta kes not to en ter into
any in ter na tio nal en ga ge ment in con flict with this Tre a -
ty.

Ar tic le 9

The Par ties he re by es tab lish a Co un cil, on which
each of them shall be re pre sen ted, to con si der mat ters
con cer ning the im ple men ta tion of this Tre a ty. The
 Coun cil shall be so or ga ni sed as to be able to meet
prom ptly at any time. The Co un cil shall set up such
sub si dia ry bo dies as may be ne ces sa ry; in par ti cu lar it
shall es tab lish im me dia te ly a de fen ce com mit tee which 
shall re com mend me a su res for the im ple men ta tion of
Ar tic les 3 and 5.

Ar tic le 10

The Par ties may, by una ni mo us ag re e ment, in vi te
any ot her Eu ro pe an Sta te in a po si tion to fur ther the
prin cip les of this Tre a ty and to con tri bu te to the se cu ri -
ty of the North At lan tic area to ac ce de to this Tre a ty.
Any Sta te so in vi ted may be co me a Par ty to the Tre a ty
by de po si ting its in stru ment of ac ces sion with the Go -
ver nment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca. The Go ver n -
ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca will in form each of 
the Par ties of the de po sit of each such in stru ment of
ac ces sion. 

Ar tic le 11

This Tre a ty shall be ra ti fied and its pro vi sions car -
ried out by the Par ties in ac cor dan ce with the ir res pec -
ti ve con sti tu tio nal pro ces ses. The in stru ments of ra ti fi -
ca tion shall be de po si ted as soon as po ssib le with the
Go ver nment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca, which will 
no ti fy all the ot her sig na to ries of each de po sit. The
 Trea ty shall en ter into for ce bet we en the Sta tes which
have ra ti fied it as soon as the ra ti fi ca tions of the ma jo -
ri ty of the sig na to ries, in clu ding the ra ti fi ca tions of Bel -
gium, Ca na da, Fran ce, Lu xem bo urg, the Ne ther lands,
the Uni ted Kin gdom and the Uni ted Sta tes, have been
de po si ted and shall come into ef fect with res pect to
 other Sta tes on the date of the de po sit of the ir ra ti fi ca -
tions.3)

Ar tic le 12

Af ter the Tre a ty has been in for ce for ten ye ars, or at
any time the re af ter, the Par ties shall, if any of them so
re qu ests, con sult to get her for the pur po se of re vie wing
the Tre a ty, ha ving re gard for the fac tors then af fec ting
pe a ce and se cu ri ty in the North At lan tic area, in clu -
ding the de ve lop ment of uni ver sal as well as re gio nal
ar ran ge ments un der the Char ter of the Uni ted Na tions
for the ma in te nan ce of in ter na tio nal pe a ce and se cu ri -
ty.

Ar tic le 13

Af ter the Tre a ty has been in for ce for twen ty ye ars,
any Par ty may ce a se to be a Par ty one year af ter its no ti -
ce of de nun cia tion has been gi ven to the Go ver nment of 
the Uni ted Sta tes of Ame ri ca, which will in form the Go -
ver nments of the ot her Par ties of the de po sit of each no -
ti ce of de nun cia tion.

Ar tic le 14

This Tre a ty, of which the En glish and French texts
are equ al ly aut hen tic, shall be de po si ted in the ar chi -
ves of the Go ver nment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca.
Duly cer ti fied co pies will be trans mit ted by that  Go -
vern ment to the Go ver nments of ot her sig na to ries.
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3) The Tre a ty came into for ce on 24 Au gust 1949, af ter the de po si tion of the ra ti fi ca tions of all sig na to ry sta tes.
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1) Definícia území, pre ktoré platí článok 5, bola doplnená článkom 2 Protokolu k
Severoatlantickej zmluve po pristúpení Grécka a Turecka podpísaného 22. októbra 1951.

2) 16. januára 1963 Severoatlantická rada vzala na vedomie, že pokiaľ ide o bývalé alžírske
departementy Francúzska, stali sa príslušné ustanovenia tejto zmluvy od 3. júla 1962
neaplikovateľnými.

3) Zmluva nadobudla platnosť 24. augusta 1949 po uložení ratifikačných listín všetkých
signatárskych štátov.
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