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Artigo 37.º

Denúncia

1. Qualquer Parte poderá, em qualquer momento, denunciar 
a presente Convenção mediante notificação dirigida ao Se-
cretário-Geral do Conselho da Europa. 

2. A denúncia 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.  
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Article 37

Denunciation

1  Any Party may at any time denounce this Convention by 
means of a notification addressed to the Secretary General 
of the Council of Europe.

2  Such denunciation 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 the notification by the 
Secretary General. 

Article 37

Dénonciation

1  Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente 
Convention en adressant une notification au Secrétaire Gé-
néral du Conseil de l'Europe.

2  La dénonciation 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

Protocolo Facultativo Referente ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis 
e Políticos, 1966, artigo 12.º; Convenção Americana de Direitos Humanos 
(Pacto de São José da Costa Rica), 1969, artigo 78.º.

2. Introdução

A Convenção de Oviedo admite essa forma de extinção das conven-
ções internacionais por vontade de uma das Partes, que é a denúncia, não 
obstante tratar-se de uma Convenção no domínio dos direitos humanos.
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3. Desenvolvimento

A denúncia integra uma das formas de extinção das convenções in-
ternacionais por vontade de uma das Partes. É através deste instituto que 
um Estado parte comunica à(s) outra(s) a sua intenção de dar por findo 
o tratado ou de se retirar do mesmo (cfr., artigo 42.º ss. da Convenção de 
Viena sobre Direito dos Tratados). Nesse sentido, pelo que já se referiu 
na anotação ao artigo 36.º, o ideal seria que, em nome da universalidade 
dos direitos humanos, houvesse uma determinação de que os tratados 
internacionais de direitos humanos não estão sujeitos à denúncia. Mas 
esse seria o cenário ideal, não o real. 

Contrariamente ao que sucede com a Convenção Europeia de Direi-
tos Humanos, que é omissa relativamente ao instituto da denúncia, no 
sistema interamericano de protecção regional destes direitos, a respecti-
va Convenção permite que os Estados Parte a denunciem. Daí que em 
2012 a Venezuela tenha denunciado o Pacto de São José da Costa Rica, 
embora em 2019 tenha depositado um novo instrumento de ratificação 
dessa Convenção. Do mesmo modo, foi em 1998 que Trinidad e Tobago 
denunciou a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São 
José da Costa Rica). 

Mas, mesmo no quadro do Conselho da Europa, há mais convenções 
em matéria de direitos humanos que expressamente admitem o instituto 
da denúncia. Está a pensar-se, em concreto, na Convenção do Conselho 
da Europa Relativa à Luta contra o Tráfico de Seres Humanos, de 2005, 
nomeadamente no estatuído no artigo 46.º, ou na Carta Europeia das 
Línguas Regionais ou Minoritárias, de 1992, artigo 22.º. 

O facto de a notificação da denúncia ser dirigida ao Secretário-Geral 
do Conselho da Europeu é igualmente um mecanismo assaz conhecido 
em Direito Internacional. Para tal, basta lembrar que, no âmbito das 
Nações Unidas, as denúncias são também dirigidas ao Secretário-Ge-
ral dessa organização internacional (neste sentido, vide o artigo 12.º do 
Protocolo Facultativo Referente ao Pacto Internacional sobre os Direitos 
Civis e Políticos ou o artigo 21.º da Convenção Internacional sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965). 



702 • PAULA VEIGA

4. Conclusão

No que respeita à denúncia, a Convenção de Oviedo apresenta a 
tipologia clássica de direito internacional, admitindo a denúncia desta 
Convenção, não obstante os entraves que se apresentam a este instituto 
perante a ideia de universalidade dos direitos humanos.
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