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CHAPTER VIII
Infringements of the provisions of the Convention

Article 23
Infringement of the rights or principles

The Parties shall provide appropriate judicial protection to pre-
vent or to put a stop to an unlawful infringement of the rights 
and principles set forth in this Convention at short notice.

CHAPITRE VIII

Interdiction du profit et utilisation d'une partie  
du corps humain

Article 23
Atteinte aux droits ou principes

Les Parties assurent une protection juridictionnelle appropriée 
afin d'empêcher ou faire cesser à bref délai une atteinte illicite 
aux droits et principes reconnus dans la présente Convention.

1. Remissões e referências legislativas

Direito internacional

Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, artigos 8.º e 10.º; Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, 1966, alínea a) do n.º 3 do 
artigo 14.º; Convenção Americana de Direitos Humanos, 1969, artigo 8.º; 
Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, 1981, artigos 7.º e 26.º.

Direito europeu

Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 1950, artigos 6.º e 13.º; Carta 
dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 2000, artigo 47.º.

Direito nacional

Constituição da República Portuguesa, artigo 20.º.
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2. Introdução

I. No artigo 23.º da Convenção sobre os Direitos Humanos e a Bio-
medicina (CDHB) está consagrado um dos mais importantes mecanis-
mos de garantia deste diploma convencional1: a obrigação estadual de 
assegurar proteção jurisdicional efetiva2 e atempada ante qualquer ameaça 
ou violação ilícita dos direitos ou princípios consagrados na Convenção. 
Afinal de contas, os direitos fundamentais e humanos (mormente os bio-
direitos) não dispõem apenas de uma dimensão substantivo-material, mas 
também de uma importantíssima e irrecusável dimensão processual e pro-
cedimental, porquanto é esta última que transforma direitos meramen-
te “teóricos ou ilusórios” em premissas jusfundamentais com “aplicação 
prática e efetiva” (Gonçalves, 2019, p. 932). 

Embora este preceito se refira expressamente aos meios jurisdicionais 
colocados – ou a colocar – à disposição do particular quando os seus bio-
direitos sejam ameaçados ou violados, sempre cabe relembrar o leitor da 
importância dos designados meios de tutela não jurisdicional (institucio-
nalizados e não institucionalizados), os quais não nos compete, porém, 
hic et nunc, analisar.  

Mais importa destacar que o âmbito de aplicação deste preceito não 
conflitua – ao contrário do que, prima facie, poderá parecer – com o 
âmbito de aplicação do artigo 24.º da CDHB, desde logo porque aquele 
primeiro, como veremos já de seguida, abrange os casos de mera pre-
venção de violações ilícitas, enquanto este último apenas se ocupa da 
compensação por danos injustificados que surgem como consequência 
de tais violações.  

1  Este preceito não consagra, portanto, um direito fundamental a se, mas antes 
um mecanismo de garantia da CDHB. Assim sendo, a sua invocação deve ser sem-
pre levada a cabo em estreita articulação com os demais preceitos convencionais. 
Referindo-se à natureza “complementar” deste tipo de disposições normativas, vide 
Martins (2019, p. 2562).

2  O termo utilizado pela CDHB é “adequada” ou “apropriada” («appropriate») e 
não “efetiva”. De todos os modos, manifestamos a nossa preferência por este último 
adjetivo, por entendermos que o mesmo, sendo mais amplo, traduz melhor o verda-
deiro sentido e conteúdo da obrigação convencional estadual em causa.  
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3. Densificação Dogmática do Preceito 

II. No fundo, este preceito convencional reforça a ideia de que a 
responsabilidade primária de tutelar os direitos e princípios consagrados 
na CDHB cabe aos Estados Partes da mesma, os quais estão incumbidos 
não só de adaptar toda a sua legislação às diversas disposições convencio-
nais3, mas também de colocar o seu sistema jurisdicional ao serviço da 
tutela e implementação destas (Andorno, 2013, p. 121). 

Sempre cabe realçar que se encontram abrangidas por este preceito 
não apenas as infrações que já tiveram início e que se encontram em cur-
so (“pôr termo”), mas também aquelas que constituam apenas uma mera 
potencialidade ou ameaça (“impedir”) (Explanatory Report, 1997, p. 21)4. 

Note-se, igualmente, que os Estados dispõem de uma ampla margem 
de conformação nesta matéria, não se exigindo a adoção de uma espe-
cífica forma de implementação interna da CDHB; ponto é que a tutela 
jurisdicional assegurada se revele verdadeiramente adequada e, diríamos 
nós, efetiva (de jure e de facto). Naturalmente, este juízo não poderá ser 
realizado em abstrato, mas apenas mediante a análise de cada caso concre-
to e das suas específicas idiossincrasias5. 

III. De forma mais sistemática, diríamos que o que está aqui em cau-
sa é a consagração da obrigação estadual de reconhecimento e garantia 
de um direito à ação e de um direito a uma tutela jurisdicional efetiva no 

3  Neste sentido aponta, desde logo, o segundo parágrafo do artigo 1.º da 
CDHB, o qual dispõe que “cada uma das Partes deve adotar, no seu direito interno, 
as medidas necessárias para tornar efetiva a aplicação das disposições da presente 
Convenção”. Cfr. Wachter (1997, p. 15); e ainda, considerando que a específica 
configuração deste artigo não lhe confere, porém, exequibilidade autónoma, vide 
Riedel (1997, p. 182). 

4  Neste último caso, destacando a importância dos mecanismos judiciais de “contro-
lo da validade do consentimento” e do “cumprimento dos requisitos exigidos para poder 
submeter-se à intervenção em causa”, vide Romeo Malanda (2002, p. 337). 

5  Justifica-se, por exemplo, a adoção de normas específicas quando esteja em causa 
a violação de direitos de menores ou de maiores acompanhados. Cfr. Romeo Malanda 
(2002, pp. 326 e ss.). 
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contexto específico da biomedicina6,7. E note-se, estes dois vetores jus-
fundamentais encontram-se intrinsecamente imbricados e não podem 
ser desassociados, exceto para fins de mera análise teórico-dogmática8. 

Assim, deve reconhecer-se a existência de um direito de acesso dos 
particulares (rectius, de todos os sujeitos que se encontrem sujeitos à ju-
risdição de um dos Estados Partes da Convenção9) a um órgão jurisdi-
cional nacional com competência para adotar decisões que façam valer 
os direitos e princípios convencionalmente consagrados10,11. Como é 
sabido, tais direitos poderão ser invocados diretamente em juízo quan-
do gozem de exequibilidade autónoma (id est, quando se revelem «self-
-executing»)12; nos demais casos, a invocação do direito pressupõe uma 
prévia interposição legislativa por parte de cada um dos Estados (Lwoff, 
2018, p. 96). E note-se, em momento algum, o exercício deste direito 
à ação pode ser condicionado, desde logo, pela insuficiência de meios 

6  Afirmando que, além de direitos fundamentais e humanos, estes surgem como 
verdadeiras garantias de segundo grau ou metagarantias, vide Brito (2019, p. 898). 

7  Este artigo tem, pois, um âmbito de aplicação material bem delimitado, o qual 
abrange apenas os direitos e liberdades consagradas na CDHB. 

8  Note-se, igualmente, que os afloramentos de cada um destes direitos nos do-
mínios civil, penal e administrativo assumem contornos específicos, os quais não 
poderemos, por razões sistemáticas, analisar aqui com o devido desenvolvimento.   

9  Trata-se do âmbito de aplicação subjetivo ativo deste direito de ação.  
10  Ponto é que tais ações se revelem aptas ou idóneas a impedir ou colocar termo 

a todas as situações de violação de direitos e princípios consagrados na Convenção. 
Note-se bem, no entanto, que muito embora tal implique que seja oferecida uma 
possibilidade efetiva de prevenção ou de superação da violação alegada, nada exige 
que se garanta uma solução necessariamente favorável ao autor da ação. Cfr. Barreto 
(2016, p. 309); e ainda, Martins (2019, p. 2565).  

11  No que respeita ao âmbito de aplicação subjetivo passivo deste direito de ação, 
cabe mencionar que o mesmo respeita a todas as atuações ou omissões imputáveis 
aos Estados Partes da Convenção, mas também, porventura, a particulares, se e 
quando se entenda que o concreto direito violado goza de eficácia horizontal (ques-
tão esta que tem sido muito discutida pela doutrina e que se encontra marcada por 
um amplo dissenso).   

12  É o que acontece, por exemplo, com o artigo 11.º da CDHB. Para maiores 
desenvolvimentos sobre esta questão, vide Dorrego de Carlos (2002, pp. 458-459). 
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económicos (daí a importância da existência de um sistema interno de 
apoio judiciário)13,14.

No entanto, como bem pontua José Lebre de Freitas, 
“o direito à jurisdição não pode ser entendido em sentido me-
ramente formal: ele não implica apenas o direito de aceder aos 
tribunais, propondo ações e contraditando as ações alheias, 
mas também o direito efetivo a uma jurisdição (...) que a todos 
seja acessível em termos equitativos e conduza a resultados in-
dividual e socialmente justos” (Freitas, 2017a, p. 125). 

Assim, este direito enquadra também um conjunto de exigências jus-
fundamentais, as quais nos remetem para os princípios, direitos e ga-
rantias de um processo justo e equitativo («fair trial»), materialmente 
norteado e fundado por princípios elementares de justiça (Canotilho & 
Moreira, 2014, p. 415). Aqui se enquadram, por exemplo, o direito ao 
conhecimento da causa por um tribunal independente e imparcial, es-
tabelecido por lei; o direito à segurança jurídico-processual; o direito 
à abertura de um processo; o direito à análise do pedido e da causa de 
pedir15; o direito ao contraditório e a uma audiência contraditória («au-

13  Vide, entre nós, a Lei n.º 34/2004, de 29 de julho, a qual se destina a assegurar 
que “a ninguém seja dificultado ou impedido, em razão da sua condição social ou 
cultural, ou por insuficiência de meios económicos, o conhecimento, o exercício ou 
a defesa dos seus direitos” (n.º 1 do artigo 1.º).  

14  Esta insuficiência económica depende, naturalmente, do estabelecimento de 
eventuais taxas de justiça ou de custas judiciais. Tal não significa, porém, que seja 
exigível a total gratuitidade dos serviços de justiça. Em boa verdade, apenas se im-
põe que os mesmos não sejam tão onerosos que possam dificultar consideravelmen-
te ou impossibilitar o acesso aos tribunais. Entre nós, vide Canotilho & Moreira 
(2014, p. 411).  

15  Dispõe, neste sentido, o próprio n.º 1 do artigo 6.º da Convenção Europeia 
dos Direitos Humanos (CEDH) que “qualquer pessoa tem direito que a sua causa 
seja examinada, equitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal 
independente e imparcial, estabelecido por lei, o qual decidirá, quer sobre a deter-
minação dos seus direitos e obrigações de caráter civil, quer sobre o fundamento de 
qualquer acusação em matéria penal dirigida contra ele”.
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diatur et altera pars»)16; o direito à igualdade ou à paridade das partes17; 
o direito à prova (lícita)18; o direito a uma decisão19 justa e equitativa, 
motivada (com indicação clara dos elementos de facto e de direito em 
que a mesma se baseia20) e emitida num prazo razoável; o direito de se fazer 
aconselhar, defender e representar em juízo, incluindo o direito ao patro-
cínio judiciário a quem não disponha de recursos económicos suficientes 
para o assegurar; o direito ao recurso; o direito à estabilização da decisão 
judicial; e o direito à publicidade do julgamento (i.e. do processo e da au-
diência de julgamento)21.

Por fim, exige-se que o processo seja eficaz na prossecução das suas 
finalidades, o que está, desde logo, associado à existência de um direito à 
execução das decisões dos tribunais22. 

16  Como pontua Marco C. Gonçalves, “a dispensa de contraditório prévio só se 
pode verificar nas situações em que a lei expressamente a admita e pode encontrar 
justificação em razões de especial urgência ou quando seja necessário proteger o 
efeito útil da tutela judicial”. Cfr. Gonçalves (2019, p. 941). 

17  Tal não impede, como é evidente, diferenças de tratamento, desde que as 
mesmas sejam materialmente fundadas, razoáveis e alicerçadas em fundamentos ob-
jetivos e proporcionais. 

18  São inadmissíveis todos os meios de prova obtidos ilicitamente, quer por via 
da violação de direitos fundamentais, quer porque se formaram ou obtiveram por 
processo ilícitos. Cfr. Freitas (2017a, pp. 142-143). 

19  Daqui resulta, desde logo, uma proibição da denegação de justiça ou proibi-
ção do «non liquet».  

20  São, no essencial, duas as finalidades cumpridas com esta exigência: “por um 
lado, permite impedir o proferimento de decisões totalmente arbitrárias, isto é, sem 
qualquer adesão ou conexão com a matéria factual que resultou demonstrada em 
sede de instrução e de julgamento; por outro lado, faculta às partes a compreensão 
das razões pelas quais o tribunal decidiu num determinado sentido, viabilizando, 
dessa forma, a possibilidade de sindicarem o mérito da decisão em sede de recurso”. 
Cfr. Gonçalves (2019, p. 954). 

21  Para todos, vide Mesquita (2013, pp. 537-544); Canotilho & Moreira (2014, 
pp. 414 e ss.); Gonçalves (2019, 932 e ss.); mas também, com múltiplas referências 
à específica concretização destes princípios (e outros!) no domínio processual penal, 
vide Antunes (2018, pp. 16-19 e 63 e ss.); e ainda, no contexto do processo admi-
nistrativo, vide Andrade (2020, pp. 155-160 e 439 e ss.).   

22  A ação executiva tem “por finalidade a reparação efetiva dum direito violado. (...) 
Com ela, passa-se da declaração concreta da norma jurídica para a sua atuação prática, 
mediante o desencadear do mecanismo da garantia”. Cfr. Freitas (2017b, p. 16). 
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Salvo melhor juízo, só mediante a observância e realização plena e 
escrupulosa de todos estes vetores jusfundamentais e principiológicos é 
que os Estados Partes cumprem com a sua obrigação de assegurar uma 
“proteção jurisdicional adequada” (rectius, efetiva) dos direitos convencio-
nalmente consagrados. E note-se, segundo cremos, o standard mínimo de 
proteção a ter em conta para estes efeitos só pode ser o extraído do artigo 
14.º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e, 
principalmente, do artigo 6.º da Convenção Europeia dos Direitos Hu-
manos (CEDH), dada a relação intrinsecamente dialógica e mutuamente 
complementar e potencializadora entre estes vários diplomas23.  

IV. Note-se, além disso, que, de acordo com este preceito convencio-
nal, os meios disponibilizados têm de produzir os seus efeitos “no mais cur-
to espaço de tempo possível”, devendo a tutela dos biodireitos ser efetuada 
e a justiça administrada sem atrasos injustificados ou irrazoáveis, de modo 
a não se comprometer a sua eficácia, efetividade e credibilidade24. 

Tal implica, por exemplo, a previsão de procedimentos judiciais ca-
raterizados pela celeridade e prioridade quando estejam em causa amea-
ças ou violações de direitos fundamentais e humanos dos indivíduos25. 
Vejam-se os casos paradigmáticos da consagração de processos judiciais 
de cognição sumária ou de tramitação urgente e, ainda, da previsão de 
um amplo rol de providência cautelares especificadas e não especificadas, 
as quais se revelam fundamentais para assegurar uma tutela efetiva e em 
tempo útil dos direitos em causa (Canotilho & Moreira, 2014, p. 416; e 
ainda, Dorrego de Carlos, 2002, p. 466)26.  

23  Não esqueçamos a referência expressa que é feita a ambos os diplomas no 
preâmbulo da Convenção.   

24  Destacando a importância assumida pelo princípio da celeridade e da econo-
mia processual nesta sede, vide Amaral (2015, pp. 23-24).  

25  Neste preciso sentido aponta o próprio n.º 5 do artigo 20.º da Constitui-
ção da República Portuguesa (CRP). Pense-se, neste contexto, na importância, por 
exemplo, do mecanismo do habeas corpus, o qual pode assumir grande relevância, 
inter alia, em casos de internamento compulsivo ilegal de “pessoas que sofram de 
perturbação mental grave” (artigo 7.º CDHB). 

26  Os trabalhos preparatórios da CDHB apontam para a ideia de que “este artigo 
deve reservar a possibilidade de proteção ‘no mais curto espaço de tempo possível’ 
aos casos de risco de violação grave e com consequências irreversíveis”. 
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Muito se tem discutido, a este propósito, o que se deve entender por 
“mais curto espaço de tempo possível”. Em suma, a doutrina e a juris-
prudência (nacional e internacional) têm entendido que a resposta a esta 
querela passa necessariamente por, uma vez fixado – de forma concreta e 
objetiva – o tempo efetivo de decurso do processo27, apurar se o mesmo 
pode ou não ser considerado razoável. À semelhança do que pontuámos 
supra, também este último juízo deve ser realizado à luz de cada caso con-
creto, ponderando-se todas as circunstâncias revelantes, como é o caso da 
complexidade da causa (quer no que respeita à questão de facto, quer à 
própria questão de direito), a sua importância (desde logo, considerando 
os interesses em jogo) ou a contribuição que as próprias partes ou as au-
toridades nacionais possam ter dado para a demora no processo (Freitas, 
2017a, pp. 148-149; e ainda, Miranda & Medeiros, 2017, p. 322). 

Importa, por fim, dada a relevância de tal facto neste domínio, referir 
que este direito à justiça em prazo razoável é um dos 

“mais desrespeitados, de entre aqueles que igualmente têm 
merecido a tutela do Tribunal de Estrasburgo, ocasionando o 
maior número de condenações de Estados contratantes” (Ur-
bano, 2019, p. 965; e ainda, Sousa, 2020, p. 26). 

Nestes casos, além de se prever a possibilidade de ressarcimento dos 
danos patrimoniais e não patrimoniais que a demora irrazoável tenha 
causado na esfera do lesado, o TEDH tem admitido que o queixoso pos-
sa ser compensado pelos custos decorrentes do seu envolvimento com a 
justiça (neste sentido, vide, por exemplo, o paradigmático Acórdão do 
TEDH Botazzi c. Itália, de 28 de julho de 1999) (Urbano, 2019, p. 977). 

V. Cabe esclarecer, por fim, que a utilização da expressão “violação 
ilícita dos direitos ou princípios reconhecidos na presente Convenção” 
(itálico nosso) não constitui qualquer equívoco, nem uma mera redun-
dância. A razão pela qual se empregou a mesma é a de que a própria 
Convenção admite, nos termos do seu n.º 1 do artigo 26.º, restrições 
ao livre exercício de alguns direitos e disposições de proteção, ainda que 

27  Para estes efeitos, o processo deve ser encarado de forma holística (“como um 
todo”). Sobre as dificuldades sentidas nesta sede, vide Urbano (2019, pp. 968-970). 
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apenas mediante a observância escrupulosa de um conjunto de condições 
específicas (Explanatory Report, 1997, p. 24). 

Ora, assim sendo, havendo lugar a uma violação lícita de algum di-
reito ou princípio consagrado na CDHB, é lógico que, em tais casos, se 
dispensa a existência de mecanismos jurisdicionais com vista a reprimir 
e fazer cessar uma tal conduta, porquanto a mesma se revela legítima e 
justificada – pense-se, por exemplo, no caso de uma norma que imponha 
comportamentos ou tratamentos obrigatórios a indivíduos que padeçam 
de doenças infectocontagiosas (Romeo Malanda, 2002, p. 343). 

A mesma lógica não deverá ser seguida quando esteja em causa im-
pedir (e já não reprimir) violações lícitas da Convenção. Neste contexto, 
dispensar proteção jurisdicional efetiva poderá revelar-se imprudente e 
até mesmo injustificado, desde logo por serem estes os casos em que exis-
te um maior risco de lesão dos biodireitos dos indivíduos. Como refere 
Sergio Romeo Malanda, 

“só se saberá se a violação da Convenção é lícita [(ou não)] 
quando a autoridade competente tenha analisado o cumpri-
mento dos requisitos exigidos”. 

Por outras palavras, será precisamente nos casos em que se abre espa-
ço à violação da Convenção que uma tal proteção jurisdicional se afigura 
verdadeiramente necessária e indispensável, desde logo com vista a con-
trolar-se a validade dos fundamentos invocados pela lei nacional para a 
justificar. Há, aliás, casos em que a licitude dessa mesma violação chega 
justamente a pressupor intervenção judicial prévia (Ibidem). 

VI. A nosso ver, em geral, o ordenamento jurídico português cum-
pre com a obrigação convencional estadual consagrada no artigo 23.º 
da CDHB – sem prejuízo, naturalmente, da existência de aspetos que 
poderiam ser repensados e/ou aperfeiçoados. 

É de destacar, no plano preventivo, a importância da eventual inter-
venção da autoridade judicial ou, na maioria dos casos, do Ministério 
Público em matéria de suprimento do consentimento (principalmente 
quando estejam em causa menores ou “pessoas que careçam que capa-
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cidade para o prestar”28), seja em contexto de prestação de cuidados de 
saúde, seja em contexto de investigação científica. 

Já no plano repressivo e compensatório, são diversos os meios juris-
dicionais – de natureza civil, penal ou administrativa – que podem ser 
utilizados para, de forma célere, prioritária e eficaz reprimir as violações 
de direitos e princípios convencionalmente consagrados (seja em matéria 
de consentimento, investigação científica com recurso a pessoas ou em-
briões, confidencialidade de dados de saúde e relacionados com a saúde, 
intervenções genéticas, procriação medicamente assistida ou transplan-
tes)29. Neste contexto, afigura-se especialmente relevante o mecanismo 
da responsabilidade das entidades públicas (e do próprio Estado) por 
ações ou omissões praticadas no exercício das suas funções (legislativa, 
administrativa ou judicial) e por causa desse exercício, de que resulte 
“violação dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo para outrem” 
(vide, a este propósito, o artigo 22.º da CRP). 

Uma última nota se justifica em torno do papel do Tribunal Cons-
titucional português em matéria de controlo da constitucionalidade e da 
convencionalidade das normas legais em vigor no nosso ordenamento ju-
rídico no domínio da biomedicina. Considerando que muitos dos direi-
tos consagrados na CDHB têm respaldo ou são recebidos pela própria 
CRP30 – sendo aquela, a nosso ver, um verdadeiro meio auxiliar de inter-

28  No caso português, referimo-nos aos maiores acompanhados que tenham sido 
privados pela respetiva sentença de acompanhamento do exercício de direitos pes-
soais (artigo 147.º do CC). 

29  Como vimos supra, em alguns casos, as normas da CDHB são expressa e 
diretamente invocadas em juízo pelas partes do processo (entre nós, tal acontece 
recorrentemente com o artigo 5.º da CDHB, relativo ao direito a um consentimen-
to livre e esclarecido. Vide, por exemplo, os Acórdãos do STJ de 15 de outubro de 
2009, de 18 de março de 2010, de 9 de outubro de 2014; de 2 de junho de 2015; de 
16 de junho de 2015; de 7 de março de 2017; de 2 de novembro de 2017; de 22 de 
março de 2018; de 5 de junho de 2018; de 24 de outubro de 2019; e de 8 de setem-
bro de 2020); noutros casos, a sua proteção é assegurada pelo facto de a legislação 
portuguesa ir geralmente ao encontro das soluções aí consagradas. Naturalmente, 
a invocação em juízo de normas nacionais no domínio da biomedicina também 
serve o propósito, ainda que apenas de forma mediata, de garantir a efetivação das 
disposições da CDHB. 

30  Relembremos que o n.º 1 do artigo 16.º da CRP dispõe que “os direitos fun-
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pretação e de integração dos preceitos jusfundamentais desta quando nos 
localizemos no domínio da biomedicina31 –, o controlo de constituciona-
lidade daquelas normas – pela via abstrata ou concreta – parece revelar-se 
como um importante meio – ainda que apenas indireto ou mediato – de 
garantia jurisdicional da plena observância da CDHB. Igualmente rele-
vante é a consagração, entre nós, de um processo de fiscalização concreta 
que permite ao Tribunal Constitucional controlar a aplicação judicial das 
convenções internacionais e assegurar alguma uniformidade das decisões 
judiciais quanto a essa aplicação32, mesmo estando este recurso restrito 
às “questões de natureza jurídico-constitucional e jurídico-internacional 
implicadas na decisão recorrida” (n.º 2 do artigo 71.º da LTC) e afigu-
rando-se os seus efeitos algo atrofiados e desanimadores33.   

4. Conclusão

VII. A título conclusivo, pode afirmar-se que a inexistência de um 
concreto mecanismo jurídico-internacional para impor coercivamente 
o cumprimento das disposições convencionais, bem como de um espe-
cífico órgão jurisdicional de controlo destinado a investigar e reprimir 
violações de direitos e princípios consagrados na CDHB faz com que a 
efetiva aplicação deste diploma esteja dependente, em grande medida, da 
boa vontade dos Estados e da sua capacidade para cumprir com a obri-
gação consagrada neste artigo 23.º da Convenção. Nesse sentido, não só 
se exige aos Estados Partes o reconhecimento e garantia de um direito à 
ação, mas também a conformação do processo de forma materialmente 
adequada a uma tutela jurisdicional efetiva (no fundo, partindo de uma 

damentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros constantes 
das leis e das regras aplicáveis de direito internacional” (itálico nosso). 

31  Veja-se a menção feita pelo Tribunal Constitucional português à CDHB no 
seu Acórdão n.º 225/2018, de 24 de abril (em matéria de gestação de substituição). 
Segundo cremos, não se pode afirmar, porém, que a Convenção integra o designado 
“bloco de constitucionalidade”.  

32  Neste sentido, vide a alínea i) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei Orgânica do 
Tribunal Constitucional (LTC). 

33  Para maiores desenvolvimentos, vide Canotilho (2003, pp. 1042-1047).
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conceção unitária de proteção, diretamente resultante da síntese entre a 
substância e o processo34). Disso depende a real tutela dos direitos e liber-
dades fundamentais da pessoa no domínio da biomedicina, bem como a 
aplicação prática das disposições da CDHB (para que esta não seja redu-
zida, no final de contas, a um mero «law in the books»…). 
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