
COMENTÁRIO AO ARTIGO 36.º

Paula Veiga*

Artigo 36.º

Reservas

1. Qualquer Estado e a Comunidade Europeia poderão, no 
momento da assinatura da presente Convenção ou do de-
pósito do instrumento de ratificação, de aceitação, de apro-
vação ou de adesão, formular uma reserva a propósito de 
qualquer disposição da Convenção, na medida em que uma 
lei então em vigor no seu território estiver em discordância 
com aquela disposição. Este artigo não autoriza reservas de 
carácter geral.

2. Toda a reserva feita em conformidade com o presente artigo 
será acompanhada de uma breve descrição da lei pertinente.
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3. Qualquer Parte que torne extensiva a um território desig-
nado por uma declaração prevista nos termos do n.º 2 do 
artigo 35.º a aplicação da presente Convenção poderá, para 
o território em causa, formular uma reserva, em conformi-
dade com o disposto nos números anteriores.

4. Qualquer Parte que tenha formulado a reserva referida no 
presente artigo poderá retirá-la mediante uma declaração 
dirigida ao Secretário-Geral do Conselho da Europa. A re-
tirada entrará em vigor 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. 

Article 36

Reservations

1  Any State and the European Community may, when sign-
ing this Convention or when depositing the instrument 
of ratification, acceptance, approval or accession, make 
a reservation in respect of any particular provision of the 
Convention to the extent that any law then in force in its 
territory is not in conformity with the provision. Reserva-
tions of a general character shall not be permitted under 
this article.

2  Any reservation made under this article shall contain a brief 
statement of the relevant law.

3  Any Party which extends the application of this Conven-
tion to a territory mentioned in the declaration referred to 
in Article 35, paragraph 2, may, in respect of the territory 
concerned, make a reservation in accordance with the pro-
visions of the preceding paragraphs. 

4 Any Party which has made the reservation mentioned in 
this article may withdraw it by means of a declaration ad-
dressed to the Secretary General of the Council of Europe. 
The withdrawal shall become effective on the first day of the 
month following the expiration of a period of one month 
after the date of its receipt by the Secretary General.
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Article 36

Réserves

1  Tout Etat et la Communauté européenne peuvent, au 
moment de la signature de la présente Convention ou du 
dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'ap-
probation ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet 
d'une disposition particulière de la Convention, dans la 
mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est 
pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère 
général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.

2  Toute réserve émise conformément au présent article com-
porte un bref exposé de la loi pertinente.

3  Toute Partie qui étend l'application de la présente Conven-
tion à un territoire désigné par une déclaration prévue en 
application du paragraphe 2 de l'article 35 peut, pour le 
territoire concerné, formuler une réserve, conformément 
aux dispositions des paragraphes précédents.

4  Toute Partie qui a formulé la réserve visée dans le présent 
article peut la retirer au moyen d'une déclaration adressée 
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait 
prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration 
d'une période d'un mois après la date de réception par le 
Secrétaire Général. 

1. Remissões e referências legislativas 

Reservas1 apostas à Convenção de Oviedo pelos Estados da Croácia, Dina-
marca, França, Noruega, Suíça e Turquia.

1 Especificadas na página do portal do Conselho da Europa: https://www.coe.
int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=164
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2. Introdução

A Convenção permite a aposição de reservas, o que denota uma ati-
tude marcadamente permissiva, ao mesmo passo que impossibilita, ex-
pressamente, a aposição de reservas de carácter geral. A estas duas ideias 
norteadoras ter-se-á que juntar a questão de se tratar de um instrumento 
internacional de direitos humanos.

3. Desenvolvimento

É sobejamente sabido que os tratados multilaterais permitem a apo-
sição de reservas, cujo conceito vem explicitado na alínea d) do n.º 2 
do artigo 2.º, da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969 
(CVDT)2: 

“«Reserva» designa uma declaração unilateral, qualquer que 
seja o seu conteúdo ou a sua denominação, feita por um Esta-
do quando assina, ratifica, aceita ou aprova um tratado ou a ele 
adere, pela qual visa excluir ou modificar o efeito jurídico de 
certas disposições do tratado na sua aplicação a esse Estado”. 

Como igualmente decorre da Convenção de Viena sobre Direito dos 
Tratados, só assim não sucederá se a reserva for proibida pelo tratado, 
se o tratado apenas autorizar determinadas reservas, entre as quais não 
figure a reserva em causa (cfr., alíneas a) e b) do artigo 19.º da CVDT) 
ou quando não se verificar compatibilidade da reserva com o objecto e o 
fim do tratado (cfr., alínea c) do artigo 19.º CVDT).

Os n.ºs 1 e 2 deste artigo 36.º da Convenção de Oviedo estabelecem:
i. a possibilidade expressa de aposição de reservas a esta Con-

venção, o que denota uma atitude marcadamente permissiva;
ii. a impossibilidade expressa de aposição de reservas de carácter 

geral, em razão da precisão e clareza que são apanágio do princí-
pio da segurança jurídica no quadro do princípio da rule of law. 

2 Muito embora o instituto das reservas já fosse admitido há bastante tempo 
pelo Direito Internacional, na medida em que são, muitas vezes, necessárias para a 
efectiva celebração de tratados multilaterais. 
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O instituto das reservas é, algumas vezes, percepcionado como um 
perigo para a integridade de um tratado. Daí que, além de uma questão 
formal, a aplicação do regime das reservas se prenda, igualmente, com a 
substância. E se, de um lado, está a procura de um acordo em face de di-
vergências políticas e/ou culturais de vários Estados, por outro lado, não 
pode deixar de estar presente também o respeito pelos direitos humanos 
e pelos princípios fundamentais do Direito Internacional Público. Daí 
que a lógica das reservas a tratados de direitos humanos possa ser dife-
rente da dos tratados tradicionais. No entanto, mesmo nesta questão, as 
opções dos instrumentos convencionais de direitos humanos são muito 
diversas. Os Pactos Internacionais celebrados no âmbito das Nações Uni-
das são omissos relativamente a reservas, a Convenção Europeia de Direitos 
Humanos (CEDH) tem duas soluções, a geral, que consta do artigo 57.º3, e 
as especiais inscritas nos Protocolos n.ºs 6 e 13 (relativos à abolição da pena 
de morte); a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José 
da Costa Rica) permite a aposição de reservas, desde que estas respeitem o re-
gime geral estatuído na Convenção de Viena4; e a Carta Africana de Direitos 
Humanos e dos Povos (Carta de Banjul) também é, à semelhança dos Pactos, 
omissa relativamente à questão de aposição de reservas. 

A questão de uma reserva a tratados de direitos humanos tem, como ou-
trossim se sabe, várias formas de injustificação, que, nomeadamente, passam: 
(i) pelo carácter especial, ou seja, não sinalagmático destes tratados; (ii) pela 
insuficiência do regime das reservas previsto na Convenção de Viena sobre 
Direito dos Tratados para regular este tipo de tratados; (iii) pelo argumento 
da universalidade dos direitos humanos vs. relativismo cultural.

3 Artigo 57.° (Reservas) 1. Qualquer Estado pode, no momento da assinatura 
desta Convenção ou do depósito do seu instrumento de ratificação, formular uma 
reserva a propósito de qualquer disposição da Convenção, na medida em que uma 
lei então em vigor no seu território estiver em discordância com aquela disposição. 
Este artigo não autoriza reservas de carácter geral. 

2. Toda a reserva feita em conformidade com o presente artigo será acompanha-
da de uma breve descrição da lei em causa

4  Artigo 75.º do Pacto de São José da Costa Rica: "Esta Convenção só pode ser 
objeto de reservas em conformidade com as disposições da Convenção de Viena 
sobre o Direito dos Tratados, assinada em 23 de maio de 1969".
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Mas é, igualmente, sobejamente conhecida a estrutura descentrali-
zada do Direito Internacional, com a inexistência de órgão legislativo 
e executivo centralizados, bem como com um sistema de tribunais in-
ternacionais que, ainda que em número substantivamente superior nos 
últimos anos, não são dotados de jurisdição compulsória, tudo contri-
buindo para a bem conhecida fluidez da normatividade internacional. É 
justamente no quadro desta questão de normatividade que se enquadra 
a problemática de uma possível hierarquização das normas, que poderia 
justificar uma impossibilidade de os Estados aporem reservas a tratados 
de direitos humanos. É sensivelmente reconhecido que o topo dessa hie-
rarquia é ocupado pelas normas ius cogens (vide, artigo 53.º CVDT) e pe-
las normas fundamentais da Carta das Nações Unidas (vide, artigo 103.º 
Carta ONU), só depois surgindo as normas costumeiras e as normas de 
tratados. A este propósito, uma preciosa ajuda para a admissibilidade de 
reservas em tratados de direitos humanos e, em concreto, à Convenção 
de Oviedo, pode vir do Comité de Direitos Humanos. No seu Comen-
tário Geral n.º 24, de 2 de Novembro de 1994, este Comité considerou 
que qualquer reserva que ofenda normas imperativas (ou seja, normas ius 
cogens) não é compatível com o objecto e propósito de qualquer Con-
venção sobre direitos humanos5. Por outro lado, também em matéria de 
reservas a tratados de direitos humanos, não pode esquecer-se o escrito 
no Parecer Facultativo do Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) sobre a 
Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, de 28 de Maio 
de 19516, nem o que tem afirmado a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos relativamente à aposição de reservas à Convenção Americana. 
No que toca a esse Parecer do TIJ, a solução parece acolher a ideia da li-
berdade dos Estados e o princípio da soberania estadual. No que respeita 
à interpretação da Corte Interamericana, apesar de fazer uma reinterpre-
tação do regime das reservas, será de pouca valia neste contexto, pelo que 
já se afirmou na anotação ao artigo 25.º desta Convenção de Oviedo, isto 
é, pelo facto de ela não estabelecer (ao contrário do que sucede, também, 
com a CEDH), um órgão judicial próprio7.

5  Uma análise deste Comentário pode ver-se em Redgwell (1997, pp. 390-412). 
6  Sobre esta questão, vide Ziemele & Liede (2013, pp. 1135-1152). 
7  Apuseram reservas à Convenção Americana de Direitos Humanos nomeadamente 
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Entende-se que uma solução similar à que foi gizada para a Con-
venção das Nações Unidas sobre a Eliminação de todas as formas de 
Discriminação contra a Mulher, de 1979, seria merecedora de aplauso 
para a Convenção de Oviedo. Com efeito, perante as dúvidas suscitadas 
a propósito de algumas reservas à Convenção de 1979, resolveu criar-se 
um Comité (o Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women, previsto no artigo 17.º da respectiva Convenção), que tem, jus-
tamente, como competência analisar as reservas formuladas, nomeada-
mente no que respeita à sua compatibilidade com o objecto conven-
cional. Essa seria uma boa solução de compromisso, a previsão de um 
Comité, já que permitiria manter o lugar dos Estados na aceitação ou 
objecção às reservas, conforme estabelece o disposto nos artigos 20.º e 
21.º da CVDT.

Também não se pode ignorar o facto de a Convenção de Oviedo, 
apesar de haver sido celebrada em 1997 e ter entrado em vigor na ordem 
internacional em 1999, carecer ainda de ratificação por parte de Estados 
determinantes no contexto europeu. Pensa-se, nomeadamente, na Alema-
nha e no Reino Unido que, ao contrário, por exemplo, da França, ainda 
não o fizeram. Nesse contexto, o argumento da universalização dos trata-
dos multilaterais, argumento que favorece a aposição de reservas, é incon-
tornável e forte, tendo andado bem esta Convenção de Oviedo na presente 
matéria, isto é, oferecendo aos Estados um regime bastante generoso em 
matéria de reservas. Por último, assinale-se a natureza controvertida do re-
gime estabelecido pelo n.º 2 do artigo 20.º da Convenção de Oviedo, que 
prevê a possibilidade de colheita de tecidos regeneráveis numa pessoa que 
careça de capacidade para prestar o seu consentimento. Foi esta a norma 
com maior número de reservas apostas por Estados Parte. 

4. Conclusão

Não obstante estarmos perante uma Convenção de direitos huma-
nos, é possível a aposição de reservas. Mas, também por essa razão, uma 
boa solução de compromisso estaria na previsão de um Comité, à seme-

Uruguai, Argentina, Barbados, El Salvador, Guatemala, México e Trinidad e Tobago. 
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lhança do que sucede com a Convenção sobre a Eliminação de todas as 
formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, que avaliasse o tipo 
de reserva aposta em cada caso concreto.

5. Bibliografia

Daudt, G. P. (2006). In S. A. Fabris (Ed.), Reservas aos Tratados Interna-
cionais de Direitos Humanos. O conflito entre a eficácia e a promoção dos 
direitos humanos. Porto Alegre.

Dörr, O., & Schmalenbach, K. (Eds.). (2018). Vienna Convention on the 
Law of Treaties: a commentary (2.ª ed.). Springer.

Lijnzaad, L. (1995). Reservations to Human Rights Treaties: ratify and ruin?, 
Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht.

Pellet, A. (2013). The ILC Guide to practice on reservations to treaties: a 
general presentation by the special rapporteur. The European Journal of 
International Law, 24(4), 1061-1097.

Ramos, R. M. (2020). Reservas. In P. P. Albuquerque (Org.), Comentário da 
Convenção Europeia dos Direitos Humanos e dos Protocolos Adicionais, III. 
Lisboa: Universidade Católica Editora, 2705-2720.  

Ziemele, I., & Liede, L. (2013). Reservations to Human Rights Treaties: 
From Draft Guideline 3.1.12 to Guideline 3.1.5.6. The European Jour-
nal of International Law, 24(4), 1135–1152 

Redgwell, C. J. (1997). Reservations to Treaties and Human Rights Com-
mittee General Comment No.24 (52). The International and Compara-
tive Law Quarterly. Cambridge University Press, 46(2), 390-412. 

6. Listagem de jurisprudência

TEDH, Belilos v. Switzerland (n.º 10328/83), 29/04/1988. 


