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Artigo 38.º

Notificações

O Secretário-Geral do Conselho da Europa notificará aos Es-
tados membros do Conselho, à Comunidade Europeia, a qual-
quer signatário, a qualquer Parte e a qualquer outro Estado que 
tenha sido convidado a aderir à presente Convenção:

a) Qualquer assinatura;

b) O depósito de qualquer instrumento de ratificação, de acei-
tação, de aprovação ou de adesão;

c) Qualquer data de entrada em vigor da presente Convenção, 
de acordo com os seus artigos 33.º ou 34.º;
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d) Qualquer alteração ou protocolo adoptado nos termos do 
artigo 32.º e a data em que essa alteração ou esse protocolo 
entrar em vigor;

e) Qualquer declaração formulada ao abrigo das disposições do 
artigo 35.º;

f ) Qualquer reserva e qualquer retirada da reserva formuladas 
nos termos do disposto no artigo 36.º;

g) Qualquer outro acto, notificação ou comunicação atinentes 
à presente Convenção.

Article 38

Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify 
the member States of the Council, the European Community, 
any Signatory, any Party and any other State which has been 
invited to accede to this Convention of:

a any signature;

b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, ap-
proval or accession;

c any date of entry into force of this Convention in accordance 
with Articles 33 or 34;

d any amendment or Protocol adopted in accordance with Ar-
ticle 32, and the date on which such an amendment or Proto-
col enters into force;

e any declaration made under the provisions of Article 35;

f any reservation and withdrawal of reservation made in pursu-
ance of the provisions of Article 36;

g any other act, notification or communication relating to this 
Convention. 
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Article 38

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux 
Etats membres du Conseil, à la Communauté européenne, à 
tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat qui a été 
invité à adhérer à la présente Convention:

a toute signature;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhésion;

c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, 
conformément à ses articles 33 ou 34;

d tout amendement ou protocole adopté conformément à l'ar-
ticle 32, et la date à laquelle cet amendement ou protocole 
entre en vigueur;

e toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'ar-
ticle 35;

f toute réserve et tout retrait de réserve formulés conformé-
ment aux dispositions de l'article 36;

g tout autre acte, notification ou communication ayant trait à 
la présente Convention. 

1. Remissões e referências legislativas 

Direito internacional

Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, 1966, artigo 52.º; Pacto 
Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, 1966, artigo 30.º; 
Convenção Americana de Direitos Humanos, 1969, n.º 3 do artigo 74.º; 
Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, 1981, artigo 67.º. 

Direito europeu    

Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 1950, n.º 5 do artigo 59.º; Car-
ta Social Europeia (revista), 1996, artigo O.
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2. Introdução

I. O artigo 38.º da Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biome-
dicina (CDHB) é autoexplicativo e não carece de clarificações especiais.  

3. Densificação Dogmática do Preceito

II. Em bom rigor, este apenas explicita a obrigação do Secretário-Ge-
ral do Conselho da Europa1 de notificar aos Estados membros da organi-
zação, à União Europeia, a qualquer signatário ou Parte da CDHB, bem 
como a qualquer outro Estado que tenha sido convidado a aderir à mes-
ma de qualquer assinatura; do depósito de instrumentos de ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão; de qualquer data de entrada em vigor 
da Convenção (artigos 33.º e 34.º da CDHB); de qualquer alteração à 
CDHB ou protocolo adotado, bem como a data das respetivas entradas 
em vigor (artigo 32.º da CDHB); de qualquer declaração emitida ao 
abrigo da cláusula de extensão territorial (artigo 35.º da CDHB); das 
reservas ou retiradas de reserva (artigo 36.º); de qualquer outro ato, no-
tificação ou comunicação atinentes à Convenção. 

4. Conclusão

III. Quando comparado este preceito com outros homólogos, podemos 
concluir que a obrigação de notificação consagrada na CDHB é relativamen-
te mais exigente do que as demais. Estas notificações, além de cumprirem 
o seu propósito direto ou imediato de manter os Estados e a própria União 
Europeia ao corrente de alguns aspetos atinentes ao crescimento ou retração 
do sistema normativo pan-europeu edificado em torno da Convenção de Oviedo, 
poderão ainda servir o propósito indireto ou mediato de estimular outros Es-
tados a aderir ao mesmo, propiciando a sua consolidação e crescimento não 
apenas no plano regional, mas quiçá universal.  

1 Desde junho de 2019, o cargo é desempenhado por Marija Pejčinović Burić. 


