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Article 25

Sanctions

Parties shall provide for appropriate sanctions to be applied in 
the event of infringement of the provisions contained in this 
Convention.

Article 25

Sanctions

Les Parties prévoient des sanctions appropriées dans les cas de 
manquement aux dispositions de la présente Convention.

1. Remissões e referências legislativas 

Direito nacional 

Lei n.º 32/2006, de 26 de Julho (Lei da procriação medicamente assistida, 
sucessivamente alterada), artigos 34.º ss; Lei n.º 21/2014, de 16 de Abril (Lei 
da investigação clínica), artigos 15.º e 44.º ss. 

2. Introdução

O presente artigo devolve para os Estados Parte todo o regime jurídico 
sancionatório pela violação de disposições à Convenção de Oviedo, quer se 
trate de sanções de natureza civil, penal, disciplinar ou outras. Trata-se de 
uma solução assaz comum, quer no Direito Internacional, quer no Direito 
da União Europeia. Com efeito, é essa a solução adoptada pela hoje já con-
siderada clássica Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, no 
artigo 31.º, mas, também, na Convenção sobre Direitos da Criança de 1989, 
artigo 32.º, um dos tratados mais ratificados de sempre.

3. Desenvolvimento

É consabido que, em Direito Internacional, o regime sancionatório pos-
sui muitas debilidades, tendo-se caracterizado, no período clássico, funda-
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mentalmente por mecanismos diplomáticos e económicos. Mas é, igualmen-
te, voz corrente hodierna que a cominação, pelo Direito Internacional, com 
sanções económicas no caso de estarem em causa direitos humanos se pode 
afigurar como uma ferramenta bastante eficaz. Com efeito, o cumprimento 
de um determinado nível de protecção de direitos humanos num Estado em 
concreto pode acelerar-se acaso se imponham esse tipo de sanções na medida 
em que «forçam» o Estado a uma mudança de comportamento1.

Em matéria de sanções pelo não cumprimento das normas da Con-
venção de Oviedo, bem como na de formulação de reservas (cfr., co-
mentário ao artigo 36.º), será necessário ter presente dois pressupostos 
materiais de interpretação: 

i. a Convenção de Oviedo tem uma natureza intrinsecamente eu-
ropeia, obedecendo à trilogia axiológica do Conselho da Euro-
pa, isto é, Direitos Humanos, Democracia e Rule of Law2, porque 
esta Convenção elege a dignidade da pessoa humana como valor 
fundamental da biomedicina, assumindo, assim, o primado do 
ser humano em detrimento de outro tipo de interesses, sejam 
eles da sociedade e/ou da ciência; 

ii. a Convenção de Oviedo busca uma convergência normativa en-
tre bioética e direitos humanos, que, pertencendo a dois mun-
dos diferentes, assim se controlam mutuamente. De qualquer 
modo, por esta Convenção é estabelecido apenas um minimum 
de protecção, podendo os Estados oferecer sempre uma protec-
ção mais alargada. Tal significa que esta Convenção tem natu-
reza subsidiária, o que justifica, do ponto de vista material, a 
opção sancionatória imposta.  

A Convenção de Oviedo não estabelece, ao contrário do que sucede, 
por exemplo, com a Convenção Europeia de Direitos Humanos, um ór-
gão judicial próprio destinado a julgar o incumprimento das suas normas. 

1  Em Direito Internacional, o quadro de referência sancionatório em geral conti-
nua a ser o estatuído no Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, onde se preveem, 
além de outras sanções, os casos de uso da força em Direito Internacional. 

2  Neste sentido, vide, desde logo, o portal do Conselho da Europa em https://
www.coe.int/en/web/portal. 
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Com efeito, como decorre deste artigo 25.º, remete-se essa competência 
para os Estados Parte na Convenção. No entanto, em virtude de se tratar 
de um tratado igualmente celebrado no quadro do Conselho da Europa, 
e que, como já se disse, terá que obedecer à trilogia Direitos Humanos, 
Democracia e Rule of Law, será sempre possível que o Tribunal Europeu 
de Direitos Humanos se pronuncie sobre uma norma da Convenção de 
Oviedo, ainda que por via indirecta. Com efeito, muitas questões rela-
cionadas com a bioética, matéria sobre a qual incide esta Convenção, 
poderão cair no âmbito do artigo 8.º da Convenção Europeia de Direitos 
Humanos (Direito ao respeito pela vida privada e familiar) ou mesmo dos 
artigos 2.º (Direito à vida) e 3.º (Proibição da tortura), cumprimento de 
normas que compete ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos apreciar 
a título contencioso. Nessa lógica, poderá o Tribunal Europeu de Direi-
tos Humanos indirectamente vir a emanar jurisprudência que acabe por 
tocar questões relativas ao estatuído na Convenção de Oviedo (além do 
previsto no artigo 29.º desta Convenção, que confere poderes ao Tri-
bunal Europeu de Direitos Humanos para emitir pareceres consultivos 
sobre a interpretação das suas disposições). Acresce que as decisões do 
Tribunal Europeu de Direitos Humanos levam sempre em consideração 
o enquadramento normativo europeu. Ora, na interpretação que faça de 
normas europeias, poderá sempre o Tribunal levar em conta disposições 
da Convenção de Oviedo, o que se pode revelar ainda como um modo 
de sancionamento, se bem que indirecto ou reflexo, dos Estados parte 
que não cumpram o que nela vem estatuído (neste sentido, veja-se a 
interpretação da Convenção de Oviedo no caso Costa e Pavan vs. Itália, 
julgado pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos em 2012). Ainda 
assim, o rigor jurídico impõe que se assinale que quando a jurisprudência 
do Tribunal Europeu de Direitos Humanos tem feito referência a nor-
mas da Convenção de Oviedo não as tem tipificado como normas legais. 
Tem afirmado que elas são ora um padrão geralmente aceite pela maioria 
dos Estados parte do Conselho da Europa, ora são normas de direito 
internacional (por exemplo, vide, recentemente o caso Parrillo vs. Itália, 
TEDH, 2015). Uma última palavra relativamente a este artigo 25.º é 
ainda devida à necessária obediência das sanções impostas pelos Estados 
ao princípio da proporcionalidade, nos termos do texto convencional 
(que exige não quaisquer sanções, mas «sanções apropriadas»), o que se 
afigura perfeitamente consonante no quadro da Rule of Law europeia em 
que se inscreve esta Convenção.  



COMENTÁRIO AO ARTIGO 25.º  • 569

4. Conclusão

Não obstante a devolução do regime jurídico sancionatório, por vio-
lação de disposições à Convenção de Oviedo, aos Estados Parte, uma 
leitura integrada do Direito implica que essas sanções estaduais atentem 
na natureza intrinsecamente europeia e na ideia da concordância entre 
bioética e direitos humanos da Convenção, bem como no minimum de 
protecção que ela oferece.
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