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Artigo 35.º

Aplicação territorial

1. Qualquer signatário poderá, no momento da assinatura ou 
no momento do depósito do seu instrumento de ratificação, 
de aceitação ou de aprovação, designar o território ou os ter-
ritórios aos quais se aplicará a presente Convenção. Qualquer 
outro Estado poderá formular a mesma declaração no mo-
mento do depósito do seu instrumento de adesão. 

2.  Qualquer Parte poderá, em qualquer momento ulterior, 
alargar a aplicação da presente Convenção, mediante decla-
ração dirigida ao Secretário-Geral do Conselho da Europa, 
a qualquer outro território aí designado e relativamente ao 
qual essa Parte assegure as relações internacionais ou pelo 
qual se encontra habilitada a estipular. A Convenção entra-
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rá em vigor, no que respeita a este território, no 1.º dia do 
mês seguinte ao termo de um período de três meses após a 
data de recepção da declaração pelo Secretário-Geral. 

3. Qualquer declaração feita ao abrigo dos dois números pre-
cedentes poderá ser retirada, no que se refere a qualquer 
território nela designado, mediante notificação dirigida ao 
Secretário-Geral. A retirada produzirá efeitos no 1.º dia do 
mês seguinte ao termo de um período de três meses após a 
data de recepção da notificação pelo Secretário-Geral. 

Article 35

Territories

1  Any Signatory may, at the time of signature or when depos-
iting its instrument of ratification, acceptance or approval, 
specify the territory or territories to which this Convention 
shall apply. Any other State may formulate the same decla-
ration when depositing its instrument of accession.

2  Any Party may, at any later date, by a declaration addressed 
to the Secretary General of the Council of Europe, extend 
the application of this Convention to any other territory 
specified in the declaration and for whose international re-
lations it is responsible or on whose behalf it is authorised 
to give undertakings. In respect of such territory the Con-
vention shall enter into force on the first day of the month 
following the expiration of a period of three months after 
the date of receipt of such declaration by the Secretary Gen-
eral.

3  Any declaration made under the two preceding paragraphs 
may, in respect of any territory specified in such declara-
tion, be withdrawn by a notification addressed to the Secre-
tary General. The withdrawal shall become effective on the 
first day of the month following the expiration of a period 
of three months after the date of receipt of such notification 
by the Secretary General. 
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Article 35

Application territoriale

1  Tout Signataire peut, au moment de la signature ou au mo-
ment du dépôt de son instrument de ratification, d'accep-
tation ou d'approbation, désigner le territoire ou les terri-
toires auxquels s'appliquera la présente Convention. Tout 
autre Etat peut formuler la même déclaration au moment 
du dépôt de son instrument d'adhésion.

2  Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une 
déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de 
l'Europe, étendre l'application de la présente Convention 
à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont 
elle assure les relations internationales ou pour lequel elle 
est habilitée à stipuler. La Convention entrera en vigueur 
à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit 
l'expiration d'une période de trois mois après la date de 
réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3  Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précé-
dents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire 
désigné dans cette déclaration, par notification adressée au 
Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du 
mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la 
date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 

1. Remissões e referências legislativas 

Direito internacional

Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, 1966, artigo 50.º; Pacto 
Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, 1966, artigo 28.º; 
Convenção de Viena Sobre o Direito dos Tratados 1969, artigo 29.º (regra  ger-
al); Convenção Americana de Direitos Humanos, 1969, artigo 28.º.

Direito europeu    

Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 1950, artigo 56.º; Carta Social 
Europeia (revista), 1996, artigo L.
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2. Introdução

I.  O artigo 29.º da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados 
(CVDT) estabelece como regra geral que, “salvo se o contrário resul-
tar do tratado ou tenha sido de outro modo estabelecido, a aplicação de 
um tratado estende-se à totalidade do território de cada uma das partes” 
(itálico nosso). O artigo 35.º da Convenção sobre os Direitos Humanos 
e a Biomedicina (CDHB), o qual foi claramente inspirado em outros 
preceitos homólogos, máxime o artigo 56.º da Convenção Europeia dos 
Direitos Humanos (CEDH), surge como uma “clara exceção a essa regra” 
(Schabas, 2015, p. 922). 

3. Densificação Dogmática do Preceito

II. Como expressamente menciona o Relatório Explicativo da CDHB, 
e muito embora o texto da Convenção pareça apontar noutro sentido, 
esta disposição refere-se exclusivamente ao território ultramarino – mas já 
não ao metropolitano – de cada um dos Estados Partes da Convenção. As-
sim, atentaria diretamente contra a filosofia da Convenção que qualquer 
Estado Parte procurasse excluir do âmbito de aplicação territorial deste 
instrumento um maior ou menor segmento do seu território metropoli-
tano (Explanatory Report, 1997, p. 25).

Esta cláusula de extensão territorial (Schabas, 2015, p. 917) pode ser 
acionada logo ab initio (por Estados signatários, através de uma declara-
ção no momento da assinatura da CDHB ou do depósito do respetivo 
instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação; por qualquer outro 
Estado, através de uma declaração a realizar no momento do depósito do 
seu instrumento de adesão) ou em momentos ulteriores (mediante decla-
ração dirigida ao Secretário-Geral do Conselho da Europa). Neste último 
caso, a CDHB entrará em vigor em tais territórios no 1.º dia do mês 
seguinte ao termo de um período de três meses após a data de receção da 
declaração pelo Secretário-Geral. 

Naturalmente, tal declaração poderá ser, a qualquer momento, retira-
da, mediante notificação dirigida ao Secretário-Geral. A retirada produ-
zirá efeitos no 1.º dia do mês seguinte ao termo de um período de três 
meses após a data de receção da notificação pelo Secretário-Geral. 
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III. Ao abrigo desta específica disposição convencional:

i) A Dinamarca declarou, a 10 de agosto de 1999, que a CDHB 
não se aplica nas Ilhas Faroé e na Gronelândia; 

ii) A República da Moldávia declarou, a 26 de novembro de 2002, 
que “apenas aplicará as disposições da CDHB no território 
controlado pelo Governo da República da Moldávia até ao es-
tabelecimento da plena integridade territorial da República da 
Moldávia”. 

4. Conclusão

IV. Em jeito conclusivo, cabe asseverar que, como refere Ireneu 
Cabral Barreto, “o desaparecimento dos impérios coloniais fez perder 
importância à cláusula de extensão territorial, também conhecida como 
«cláusula colonial»1,2; fica, contudo, apta para os territórios fora da 
Metrópole que continuem sobre administração dos Estados Partes e que 
não gozem de personalidade jurídica internacional” (Barreto, 2016, pp. 
457-458). É esse o sentido que se deve atribuir ao número 2 do preceito 
convencional em análise quando se refere a “território (...) relativamente 
ao qual essa Parte assegure as relações internacionais ou pelo qual se 
encontra habilitada a estipular”. 

V. Note-se ainda que esta cláusula “não prejudica a aplicação da 
Convenção para além das fronteiras nacionais, englobando os atos dos 
órgãos do Estado no estrangeiro” (Idem, p. 458). No fundo, estando 
em causa órgãos do Estado submetidos à Convenção, então estes devem 
cumprir integralmente com as obrigações de respeitar, proteger e promover os 
biodireitos consagrados em cada uma das suas disposições convencionais. 

1  Alguns autores não hesitam mesmo em afirmar que preceitos desta natureza 
não passam de um verdadeiro “anacronismo” (Schabas, 2015, p. 923).  

2  Tal explica, igualmente, a ausência deste preceito de uma norma semelhante 
à contida no número 3 do artigo 56.º da CEDH, a qual dispõe que “nos territórios 
em causa, as disposições da presente Convenção serão aplicáveis tendo em conta as 
necessidades locais”. 
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