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Artigo 34.º

Estados não membros

1. Após a entrada em vigor da presente Convenção, o Comité 
de Ministros do Conselho da Europa poderá, após consulta 
das Partes, convidar qualquer Estado não membro do Con-
selho da Europa a aderir a presente Convenção, por decisão 
tomada pela maioria prevista na alínea d) do artigo 20.º, do 
Estatuto do Conselho da Europa, e por unanimidade dos re-
presentantes dos Estados contratantes com direito de assento 
no Comité de Ministros.

2. Para qualquer Estado aderente, a Convenção entrará em vi-
gor no primeiro dia do mês seguinte ao termo de um período 
de três meses após a data do depósito do instrumento de ade-
são junto do Secretário-Geral do Conselho da Europa. 
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Article 34

Non-member States

1  After the entry into force of this Convention, the Committee 
of Ministers of the Council of Europe may, after consultation 
of the Parties, invite any non-member State of the Council of 
Europe to accede to this Convention by a decision taken by 
the majority provided for in Article 20, paragraph d, of the 
Statute of the Council of Europe, and by the unanimous vote 
of the representatives of the Contracting States entitled to sit 
on the Committee of Ministers. 

2 In respect of any acceding State, the Convention shall enter 
into force on the first day of the month following the expi-
ration of a period of three months after the date of deposit 
of the instrument of accession with the Secretary General 
of the Council of Europe. 

Article 34

États non membres

1  Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Co-
mité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après 
consultation des Parties, inviter tout État non membre du 
Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention par 
une décision prise à la majorité prévue à l'article 20, alinéa 
d, du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des 
voix des représentants des États contractants ayant le droit 
de siéger au Comité des Ministres. 

2 Pour tout État adhèrent, la Convention entrera en vigueur 
le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période 
de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhé-
sion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
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1. Remissões e referências legislativas 

Convenção e protocolos adicionais

Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, 1997, artigo 33.º. 

Direito europeu    

Convenção Europeia de Extradição, 1957, artigo 30.º; Convenção Europeia 
de Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal, 1959, artigo 28.º; Conven-
ção para a Vigilância de Pessoas Condenadas ou Libertadas Condicionalmente, 
1964, artigo 35.º; Convenção Europeia em Matéria de Adoção de Crianças, 
1967, artigo 22.º; Convenção Europeia sobre o Estatuto Jurídico das Crianças 
Nascidas Fora do Casamento, 1975, artigo 12.º; Convenção para a Proteção 
das Pessoas relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados de Caráter 
Pessoal, 1981, artigo 23.º; Convenção sobre a Nacionalidade, 1997, artigo 
28.º; Convenção Penal sobre a Corrupção, 1999, artigo 33.º; Convenção sobre 
o Cibercrime, 2001, artigo 37.º; Convenção do Conselho da Europa para a 
Prevenção do Terrorismo, 2005, artigo 24.º; Convenção do Conselho da Europa 
relativa ao Branqueamento, Deteção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime e 
ao Financiamento do Terrorismo, 2005, artigo 50.º; Convenção do Conselho da 
Europa relativa à Luta contra o Tráfico de Seres Humanos, 2005, artigo 43.º; 
Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência 
Contra as Mulheres e a Violência Doméstica, 2011, artigo 76.º; Convenção do 
Conselho da Europa relativa à Contrafação de Medicamentos e Infrações Se-
melhantes que Envolvam Ameaças à Saúde Pública, 2011, artigo 28.º (a lista 
apresentada não é exaustiva).

2. Introdução

I. O artigo 34.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. Manifestando e reforçando a sua clara pretensão de validade e efi-
cácia universais (Wachter, 1997, p. 15; Roscam Abbing, 1998, p. 377; 
Salako, 2008, p. 338; e ainda, Palacios, 2009, p. 25), a Convenção de 
Oviedo não se abre apenas aos Estados-Membros do Conselho da Euro-
pa, aos Estados não membros que participaram na sua elaboração (recor-
demos: Austrália, Canadá, Estados Unidos da América, Japão, México e 
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Santa Sé) e à União Europeia, admitindo também a adesão de Estados 
não membros do Conselho da Europa e que não tenham participado na 
elaboração da mesma. 

III. A possibilidade consagrada no artigo 34.º da Convenção de 
Oviedo só poderá, no entanto, ser concretizada mediante a verificação 
de algumas condições cumulativas: (1) que a Convenção já tenha entrado 
em vigor na ordem jurídica internacional (cfr. anotação ao artigo 33.º da 
CDHB); (2) que as Partes tenham sido devidamente consultadas antes 
do envio do convite de adesão; (3) que a decisão de envio deste convite 
pelo Comité de Ministros tenha sido tomada por uma maioria duplamente 
reforçada: (3.1.) por um lado, exige-se uma maioria de dois terços dos vo-
tos expressos, encontrando-se presente a maioria dos representantes com 
direito a assento naquele órgão (alínea d) do artigo 20.º) do Estatuto do 
Conselho da Europa); (3.2.) por outro lado, requer-se a unanimidade dos 
representantes dos Estados contratantes com direito de assento no mesmo.

IV. Importa, igualmente, notar que, caso a adesão se venha a concre-
tizar, a Convenção só começa a produzir os seus efeitos face ao Estado 
aderente no primeiro dia do mês seguinte ao termo de um período de 
três meses após a data do depósito do instrumento de adesão junto do 
Secretário-Geral do Conselho da Europa – solução que replica, de resto, 
o disposto no n.º 4 do artigo 33.º da CDHB.

4. Conclusão 

V. A possibilidade acarretada pelo artigo 34.º da Convenção de Ovie-
do, a qual se encontra prevista em outras convenções adotadas no seio 
do Conselho da Europa, não está, porém, consagrada em alguns dos seus 
documentos-chave em matéria de direitos humanos, de que são exemplo 
a Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH) ou a Carta So-
cial Europeia revista (CSE revista). A mesma é, no entanto, totalmente 
consentânea com a ideia de que os atuais desafios e ameaças para os 
direitos humanos no campo da biomedicina não conhecem fronteiras 
geográficas, dependendo a eficácia das respostas jurídico-normativas 
desenvolvidas ou a desenvolver da sua capacidade de gerar consensos 
alargados e de despoletar um verdadeiro espírito de cooperação entre os 
Estados. Vale aqui, afinal de contas, em toda a sua extensão, a ideia de 
que “uma corrente só é tão forte quanto o seu elo mais fraco”. Apesar 
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disso, importa destacar que, tanto quanto sabemos, até hoje, nenhum 
Estado não membro do Conselho da Europa e que não tenha participado 
na elaboração da Convenção de Oviedo foi convidado a aderir à mesma, 
o que nos leva a duvidar da efetiva capacidade deste preceito de cumprir 
com os importantes desideratos a que se parece propor. 
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