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PREAMBUL 

 Statele membre ale Consiliului Europei, celelalte state �i Comunitatea European�, semnatare ale 
prezentei Conven�ii, 

 Av|nd în vedre Declara�ia universal� a drepturilor omului proclamat� de Adunarea General� a 
Na�iunilor Unite la 10 decembrie 1948; 

 Av|nd în vedere Conven�ia pentru protec�ia drepturilor �i libert��ilor fundamentale ale omului din 4 
noiembrie 1950; 

 Av|nd în vedere Carta social� european� din 18 octombrie 1961; 

 Av|nd în vedere Pactul interna�ional privind drepturile civile �i politice �i Pactul interna�ional privind 
drepturile economice, sociale �i culturale din 16 decembrie 1966; 

 Av|nd în vedere Conven�ia pentru protec�ia persoanelor fa�� de prelucrarea automatizat� a datelor cu 
caracter personal din 28 ianuarie 1981; 

 Av|nd în vedere �i Conven�ia drepturilor copilului din 20 noiembrie 1989; 

 Consider|nd c� scopul Consiliului Europei este realizarea unei uniuni mai strânse între membrii s�i �i 
c� unul dintre mijloacele de atingere a acestui scop este salvgardarea �i dezvoltarea drepturilor �i libert��ilor 
fundamentale ale omului; 

 Con�tiente de accelerarea progreselor biologiei �i medicinei; 

 Av|nd convingerea necesit��ii respect�rii fiin�ei umane, at|t ca persoan� individual�, c|t �i ca membr� a 
speciei umane �i recunosc|nd importan�a asigur�rii demnit��ii fiin�ei umane; 

 Con�tiente de faptul c� utilizarea abuziv� a biologiei �i medicinei poate conduce la acte care s� 
pericliteze demnitatea uman�; 

 Afirm|nd c� progresul biologiei �i medicinei trebuie utilizat în beneficiul genera�iilor prezente �i viitoare; 

 Subliniind necesitatea cooper�rii interna�ionale astfel înc|t întreaga umanitate s� se poat� bucura de 
avantajele biologiei �i medicinei; 

 Recunosc|nd importan�a promov�rii unei dezbateri publice asupra problemelor ridicate de aplicarea 
biologiei �i medicinei �i a r�spunsurilor ce trebuie date în aceast� privin��; 

 Dorind s� reaminteasc� tuturor membrilor societ��ii drepturile �i îndatoririle lor; 

 Lu|nd în considerare activitatea Adun�rii parlamentare în acest domeniu, inclusiv Recomandarea 
1160 (1991) referitoare la preg�tirea unei conven�ii privind bioetica; 

 Hot�r|nd luarea, în domeniul aplica�iilor biologiei �i medicinei, a unor m�suri care sunt necesare 
pentru ap�rarea demnit��ii umane �i a drepturilor �i libert��ilor fundamentale ale persoanelor; 

 Au convenit asupra celor ce urmeaz�: 
 



 

CAPITOLUL I 
Dispozi�ii generale 

Articolul 1 
Scop �i obiect  

 P�r�ile la Conven�ie vor proteja demnitatea �i identitatea tuturor fiin�elor umane �i vor garanta tuturor, 
f�r� discriminare, respectarea integrit��ii lor �i a altor drepturi �i libert��i fundamentale referitoare la aplicarea 
biologiei �i medicinei. 

 Fiecare Parte va lua, în cadrul legisla�iei sale interne, m�surile necesare pentru aplicarea efectiv� a 
prevederilor acestei Conven�ii. 
 

Articolul 2 
Prioritatea fiin�ei umane 

 Interesele �i bun�starea fiin�ei umane vor prevala asupra intereselor singulare ale societ��ii sau ale 
�tiin�ei. 
 

Articolul 3 
Accesul echitabil la îngrijirea s�n�t��ii 

 Lu|nd în considerare cerin�ele de s�n�tate �i resursele disponibile, P�r�ile vor lua m�suri 
corespunz�toare în vederea asigur�rii, în cadrul jurisdic�iei lor, a unui acces echitabil la o îngrijire a s�n�t��ii 
de calitate corespunz�toare. 
 

Articolul 4 
Obliga�ii profesionale �i reguli de conduit� 

 Orice interven�ie în domeniul s�n�t��ii, inclusiv cercetarea, trebuie f�cut� în conformitate cu obliga�iile 
profesionale �i regulile de conduit� relevante. 

 
CAPITOLUL II 

Consim��m|ntul 

Articolul 5 
Regul� general� 

 O interven�ie în domeniul s�n�t��ii poate fi f�cut� numai dup� ce persoana respectiv� �i-a dat 
consim��m|ntul în mod liber �i în cuno�tin�� de cauz�. 

 Acestei persoane trebuie mai înt|i s� i se furnizeze informa�ia corespunz�toare referitoare la scopul �i 
natura interven�iei, c|t �i la consecin�ele �i riscurile acesteia. 

 Persoana în cauz� î�i poate retrage liber, în orice moment, consim��m|ntul. 
 

Articolul 6 
Protec�ia persoanelor care nu au capacitatea de a consim�i 

1.  Sub rezerva articolelor 17 �i 20, o interven�ie nu poate fi efectuat� asupra unei persoane care nu are 
capacitatea de a consim�i, dec|t numai în beneficiul direct al acesteia. 

2.  Dac�, potrivit legii, un minor nu are capacitatea de a consim�i la o interven�ie, aceasta poate fi f�cut� 
numai dac� este autorizat� de cei care îl reprezint� sau de c�tre o persoan� sau un organ prev�zute de lege. 

 Opinia minorului va fi luat� în considerare ca un factor din ce în ce mai determinant, propor�ional cu 
v|rsta sau gradul de maturitate. 



 

3.  Dac�, potrivit legii, un adult nu are capacitatea de a consim�i la o interven�ie din cauza debilit��ii sale 
mintale, a unei boli sau datorit� unui motiv similar, interven�ia poate fi f�cut� numai dac� este autorizat� de 
reprezentan�ii s�i sau de c�tre o persoan� sau un organ prev�zute de lege. 

 În m�sura în care este posibil, persoana în cauz� va fi asociat� la procedura de autorizare. 

4.  Reprezentantul, autoritatea, persoana sau instan�a men�ionate la paragrafele 2 �i 3 de mai sus vor 
primi, în acelea�i condi�ii, informa�ia prev�zut� la art. 5. 

5.  Autorizarea prev�zut� la paragrafele 2 �i 3 de mai sus poate fi retras� oric|nd, în interesul persoanei 
în cauz�. 
 

Articolul 7 
Protec�ia persoanelor cu tulbur�ri mintale 

 Persoana care sufer� de o tulburare mintal� grav� poate fi supus�, f�r� consim��m|ntul ei, unei 
interven�ii destinate s� trateze aceast� tulburare mintal� numai dac�, f�r� un asemenea tratament, ar putea 
rezulta consecin�e grave pentru s�n�tatea ei �i sub rezerva condi�iilor prev�zute de legea cuprinz|nd proceduri 
de supraveghere �i control precum �i c�i de recurs. 

 
Articolul 8 

Situa�ia de urgen�� 

 Dac� din cauza unei situa�iei de urgen��, nu poate fi ob�inut un consim��m|nt corespunz�tor, se poate 
proceda imediat la orice interven�ie medical� necesar� în beneficiul s�n�t��ii persoanei respective. 
 

Articolul 9 
Dorin�e exprimate anterior 

 Dorin�ele referitoare la o interven�ie medical�, exprimate anterior de c�tre un pacient care, în 
momentul interven�iei, nu este într-o stare care s�-i permit� s�-�i exprime dorin�ele, vor fi luate în considerare. 

 
CAPITOLUL III 

Via�a privat� �i dreptul la informare 

Articolul 10 
Via�a privat� �i dreptul la informare 

1.  Orice persoan� are dreptul la respectarea vie�ii private în ce prive�te informa�iile referitoare la 
s�n�tatea sa. 

2.  Orice persoan� are dreptul s� cunoasc� orice informa�ie ob�inut� cu privire la s�n�tatea sa. Cu toate 
acestea, vor fi respectate dorin�ele persoanelor de a nu fi informate în leg�tur� cu aceasta. 

3.  În cazuri excep�ionale, pot fi stabilite, prin lege, restric�ii privind exercitarea drepturilor prev�zute la 
paragraful 2, în interesul pacientului. 
 



 

CAPITOLUL IV 
Genomul uman 

Articolul 11 
Nediscriminarea 

 Este interzis� orice form� de discriminare fa�� de o persoan� ca urmare a patrimoniului s�u genetice. 
 

Articolul 12 
Teste genetice predictive 

 Nu se va putea proceda la teste predictive de boli genetice sau care slujesc fie la depistarea unui 
subiect purt�tor al unei gene care provoac� o boal�, fie pentru a detecta o predispozi�ie sau o susceptibilitate 
genetic� pentru o anumit� boal� dec|t numai din motive de s�n�tate sau de cercetare medical�, �i sub rezerva 
unor sfaturi genetice corespunz�toare. 
 

Articolul 13 
Interven�iile asupra genomului uman 

 O interven�ie care are ca obiect s� modifice genomul uman nu poate fi întreprins� dec|t pentru scopuri 
preventive, de diagnosticare sau terapeutice �i numai dac� ea nu urm�re�te s� introduc� nici o modificare în 
genomul unui descendent. 
 

Articolul 14 
Interdic�ia alegerii sexului 

 Utilizarea tehnicilor de asisten�� medical� la procreere nu va fi permis� în scopul alegerii sexului 
viitorului copil, cu excep�ia situa�iilor în care trebuie evitate tulbur�ri ereditare grave legate de sex. 

 
CAPITOLUL V 

Cercetarea �tiin�ific� 

Articolul 15 
Regul� general� 

 Cercetarea �tiin�ific� în domeniul biologiei �i medicinei va fi exercitat� în mod liber, sub rezerva 
prevederilor prezentei Conven�ii �i a celorlalte prevederi legale care asigur� protec�ia fiin�ei umane. 
 

Articolul 16 
Protec�ia persoanelor care sunt obiect al cercet�rii 

 Nici o cercetare nu poate fi întreprins� asupra unei persoane dec|t numai dac� sunt întrunite 
urm�toarele condi�ii: 

 i. nu exist� o metod� alternativ� la cercetarea asupra fiin�elor umane, de o eficien�� comparabil�; 

 ii. riscurile care pot ap�rea la adresa persoanei nu sunt dispropor�ionate în raport cu posibilele 
avantaje ale cercet�rii; 

 iii. proiectul cercet�rii a fost aprobat de c�tre un organ competent, dup� o examinare independent� a 
meritelor �tiin�ifice ale acesteia, inclusiv a evalu�rii importan�ei scopului cercet�rii �i analizei multidisciplinare a 
acceptabilit��ii sale etice; 

 iv. persoanele care sunt obiect al cercet�rii au fost informate cu privire la drepturile �i garan�iile 
prev�zute de lege pentru protec�ia lor; 

 v. consim��m|ntul prev�zut la art. 5 a fost dat expres, în mod special, �i este consemnat în scris. Acest 
consim��m|nt poate fi retras , în orice moment, în mod liber. 
 

Articolul 17 



 

Protec�ia persoanelor care nu au capacitatea  
de a consim�i la cercetare  

1.  Cercetarea nu poate fi întreprins� asupra unei persoane lipsit� de capacitatea de a consim�i, conform 
articolului 5, dec|t numai dac� sunt întrunite urm�toarele condi�ii: 

 i. s� fie îndeplinite condi�iile prev�zute la art. 16, pct. (i)-(iv); 

 ii. rezultatele a�teptate de la cercetare trebuie s� aib� poten�ialul de a produce avantaje reale �i 
directe pentru s�n�tatea persoanei; 

 iii. cercetarea nu se poate efectua cu o eficien�� comparabil� asupra unor subiec�i capabili s�-�i dea 
consim��m|ntul; 

 iv. autorizarea necesar�, prev�zut� la art. 6, a fost dat� în mod explicit �i în scris; �i 

 v. persoana respectiv� nu refuz�. 

2.  În mod excep�ional �i în condi�ii de protec�ie stabilite prin lege, o cercetare ale c�rei rezultate a�teptate 
nu comport� nici un rezultat direct asupra s�n�t��ii persoanei respective, poate fi autorizat� numai în 
conformitate cu condi�iile prev�zute la paragraful 1, alineatele (i), (iii), (iv) �i (v) de mai sus, precum �i cu 
urm�toarele condi�ii suplimentare:  

 i. cercetarea are scopul de a contribui, prin îmbun�t��iri semnificative ale în�elegerii �tiin�ifice a 
stadiului tulbur�rii sau bolii persoanei, la îmbun�t��irea rezultatelor capabile s� confere avantaje persoanei 
respective sau altor persoane din aceea�i categorie de v|rst� sau afectate de aceea�i tulburare sau maladie 
sau care prezint� acelea�i caracteristici; 

 ii. cercetarea nu prezint� pentru persoana respectiv� dec|t un risc �i o constr|ngere minimale. 
 

Articolul 18 
Cercet�ri in vitro asupra embrionilor 

1.  Dac� cercetarea asupra embrionului in vitro este permis� de lege, ea va trebui s� asigure protec�ia 
adecvat� a embrionului. 

2.  Este interzis� crearea de embrioni umani în scopul cercet�rii. 
 

CAPITOLUL VI 
Prelevarea de organe �i �esuturi de la 

donatori în via�� în scopul transplantului  

Articolul 19 
Regul� general� 

1.  Prelevarea de organe �i �esuturi de la o persoan� în via�� în scopul transplantului poate fi efectuat� 
numai în beneficiul terapeutic al primitorului �i numai dac� nu se dispune de organe sau �esuturi 
corespunz�toare de la o persoan� decedat� �i numai în eventualitatea în care nu exist� alt� metod� 
terapeutic� alternativ� cu eficien�� comparabil�. 

2.  Consim��m|ntul necesar – prev�zut la art. 5 – trebuie s� fie dat în mod expres �i special, fie în form� 
scris�, fie în fa�a unui organism oficial.  
 

Articolul 20 
Protec�ia persoanelor care nu au capacitatea 

de a consim�i la prelevarea de organe 

1.  De la o persoan� care nu are capacitatea s� consimt� conform prevederilor art. 5 nu poate fi prelevat 
nici un organ sau �esut. 



 

2.  În mod excep�ional �i în condi�ii de protec�ie stabilite de lege, prelevarea �esutului regenerativ de la o 
persoan� care nu are capacitatea de a consim�i poate fi autorizat� numai dac� sunt întrunite urm�toarele 
condi�ii: 

 i. nu exist� donator disponibil compatibil care are capacitatea de a consim�i; 

 ii. primitorul este frate sau sor� cu donatorul; 

 iii. donarea trebuie s� aib� posibilitatea de a salva via�a primitorului; 

 iv. autorizarea prev�zut� la paragrafele 2 �i 3 ale articolului 6 a fost dat� special �i în scris, în 
conformitate cu legea �i cu aprobarea unui organ competent; 

 v. donatorul poten�ial nu refuz� prelevarea. 
 

CAPITOLUL VII 
Interzicerea c|�tigurilor financiare �i  

a utiliz�rii unei p�r�i a corpului omenesc 

Articolul 21 
Interzicerea c|�tigurilor financiare 

 Corpul omenesc �i p�r�ile sale nu trebuie s� constituie, ca atare, surs� de c|�tiguri financiare. 
 

Articolul 22 
Utilizarea unei p�r�i prelevate a corpului omenesc 

 Dac� o parte a corpului omenesc a fost prelevat� în cursul unei interven�ii, aceasta nu poate fi stocat� 
�i utilizat� în alt scop dec|t cel pentru care a fost prelevat� �i numai dac� aceasta s-a f�cut în conformitate cu 
o informare corespunz�toare �i cu procedurile de consim�ire. 
 

 CAPITOLUL VIII 
Înc�lcarea prevederilor Conven�iei 

Articolul 23 
Înc�lcarea drepturilor sau principiilor 

 P�r�ile vor asigura protec�ia juridic� corespunz�toare pentru a preveni sau a stopa, în cel mai scurt 
timp, înc�lcarea ilegal� a drepturilor �i principiilor recunoscute prin aceast� Conven�ie. 
 

Articolul 24 
Compensa�ii pentru v�t�m�ri nejustificate 

 Persoana care a suferit v�t�m�ri nejustificate, rezultate dintr-o interven�ie, are dreptul la o 
compensa�ie echitabil�, potrivit condi�iilor �i procedurilor prev�zute de lege. 
 

Articolul 25 
Sanc�iuni 

 În eventualitatea înc�lc�rii dispozi�iilor prezentei Conven�ii, P�r�ile vor asigura aplicarea unor sanc�iuni 
corespunz�toare. 

 
CAPITOLUL IX 

Rela�ia între Conven�ie �i alte dispozi�ii 

Articolul 26 
Restric�ii privind exercitarea drepturilor 



 

1.  Exercitarea drepturilor �i prevederilor de protec�ie con�inute de aceast� Conven�ie nu pot face obiectul 
unor restric�ii, altele dec|t cele prev�zute de lege �i care sunt necesare într-o societate democratic�, în 
interesul siguran�ei publice, al prevenirii infrac�iunilor, al protej�rii s�n�t��ii publice sau al protec�iei drepturilor 
�i libert��ilor celorlal�i. 

2.  Restric�iile men�ionate la paragraful anterior nu vor avea ca obiect art. 11, 13, 14, 16, 19, 20 �i 21. 
 

Articolul 27 
Protec�ie extins� 

 Nici una dintre prevederile acestei Conven�ii nu va fi interpretat� ca limit|nd sau afect|nd posibilitatea 
unei P�r�i de a asigura m�suri de protec�ie fa�� de aplica�iile biologiei �i medicinei mai extinse dec|t cele 
stipulate în aceast� Conven�ie. 
 

CAPITOLUL X 
DEZBATEREA PUBLIC� 

Articolul 28 
Dezbaterea public� 

 P�r�ile la Conven�ie se vor preocupa ca problemele fundamentale pe care le ridic� dezvoltarea 
biologiei �i medicinei s� fac� obiectul unei dezbateri publice, în special în lumina implica�iilor relevante din 
punct de vedere medical, social, economic, etic �i juridic, �i ca posibila lor aplicare s� constituie subiectul unor 
consult�ri corespunz�toare. 
 

CAPITOLUL XI 
Interpretarea �i aplicarea Conven�iei 

Articolul 29 
Interpretarea Conven�iei 

 Curtea European� a Drepturilor Omului poate formula, în afara oric�rui litigiu concret care se 
deruleaz� în fa�a unei jurisdic�ii, avize consultative privind probleme juridice referitoare la interpretarea 
prezentei Conven�ii, la cererea: 

-Guvernului uneia dintre P�r�i, dup� informarea celorlalte P�r�i, 

-Comitetului înfiin�at potrivit art. 32, în componen�a sa restr|ns� la reprezentan�ii P�r�ilor la Conven�ie, 
printr-o hot�r|re adoptat� cu o majoritate de dou� treimi a voturilor exprimate. 
 



 

Articolul 30 
Rapoarte privind aplicarea Conven�iei 

 Orice Parte va furniza, la solicitarea Secretarului general al Consiliului Europei, explica�ii asupra 
modului în care dreptul intern asigur� aplicarea efectiv� a oric�reia dintre prevederile Conven�iei. 
 

CAPITOLUL XII 
Protocoale 

Articolul 31 
Protocoale 

 Protocoalele pot fi elaborate în conformitate cu dispozi�iile articolului 32, în vederea dezvolt�rii, în 
domeniile specifice, a principiilor cuprinse în prezenta Conven�ie. 

 Protocoalele sunt deschise semn�rii de c�tre semnatarii Conven�iei. Ele vor fi supuse ratific�rii, 
accept�rii sau aprob�rii. Un stat semnatar nu poate ratifica, accepta sau aproba protocoalele f�r� ca anterior 
sau simultan s� fi ratificat, acceptat sau aprobat Conven�ia. 
 

CAPITOLUL XIII 
Amendamente la Conven�ie 

Articolul 32 
Amendamente la Conven�ie 

1.  Atribu�iile care revin ”Comitetului” din prezentul articol �i din articolul 29 vor fi îndeplinite de c�tre 
Comitetul Director pentru Bioetic� (CDBI) sau de c�tre orice alt comitet desemnat în acest scop de c�tre 
Comitetul Mini�trilor. 

2.  F�r� a prejudicia prevederile specifice ale art. 29, fiecare stat membru al Consiliului Europei, ca �i 
fiecare Parte la prezenta Conven�ie care nu este membr� a Consiliului Europei, poate fi reprezentat �i poate 
dispune de un vot în Comitet, atunci c|nd acesta î�i îndepline�te obliga�iile prev�zute prin prezenta Conven�ie. 

3.  Fiecare stat vizat la art. 33 sau invitat s� adere la Conven�ie în conformitate cu prevederile art. 34, 
care nu este Parte la aceast� Conven�ie, poate fi reprezentat în cadrul Comitetului de c�tre un observator. În 
cazul în care Comunitatea European� nu este Parte, aceasta poate fi reprezentat� în Comitet de c�tre un 
observator. 

4.  În vederea monitoriz�rii evolu�iilor �tiin�ifice, prezenta Conven�ie va face obiectul examin�rii în cadrul 
Comitetului în cel mult cinci ani de la data intr�rii ei în vigoare �i, ulterior, la intervalele stabilite de Comitet. 

5.  Orice propunere de amendament la aceast� Conven�ie �i orice propunere de Protocol sau 
amendament la Protocol prezentat� de c�tre o Parte, Comitet sau Comitetul Mini�trilor va fi comunicat� 
Secretarului general al Consiliului Europei �i înaintat� de acesta statelor membre ale Consiliului Europei, 
Comunit��ii Europene, oric�rui semnatar, oric�rei P�r�i, oric�rui stat invitat s� semneze aceast� Conven�ie în 
conformitate cu prevederile articolului 33 �i oric�rui stat invitat s� adere la ea potrivit prevederilor articolului 34. 

6.  Comitetul va examina propunerea dup� trecerea a cel pu�in dou� luni dup� ce a fost înaintat� 
Secretarului general, conform paragrafului 5. Comitetul va supune spre aprobare Comitetului Mini�trilor textul 
adoptat cu o majoritate de dou� treimi a voturilor exprimate. Dup� aprobare, textul va fi înaintat P�r�ilor pentru 
ratificare, adoptare sau aprobare. 

7.  Orice amendament va intra în vigoare, pentru P�r�ile care l-au acceptat, în prima zi a lunii care 
urmeaz� expir�rii unei perioade de o lun� de la data la care cinci P�r�i, incluz|nd cel pu�in patru state membre 
ale Consiliului Europei, au informat Secretarul general c� l-au acceptat. 

 Pentru oricare dintre P�r�ile care-l vor accepta ulterior, amendamentul va intra în vigoare în prima zi a 
lunii care urmeaz� expir�rii unei perioade de o lun� de la data la care partea a informat Secretarul general 
referitor la acceptarea sa. 
 



 

CAPITOLUL XIV 
Clauze finale 

Articolul 33 
Semnare, ratificare �i intrare în vigoare 

1.  Prezenta Conven�ie va fi deschis� spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei, statelor ce 
nu sunt membre care au participat la elaborarea ei �i Comunit��ii Europene. 

2.  Prezenta Conven�ie va fi supus� ratific�rii, accept�rii sau aprob�rii. Instrumentele de ratificare, 
acceptare sau aprobare vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului Europei. 

3.  Prezenta Conven�ie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeaz� expir�rii unei perioade de trei 
luni de la data la care cinci state, incluz|nd cel pu�in patru state membre ale Consiliului Europei, �i-au exprimat 
consim��m|ntul de a se considerate legate de dispozi�iile Conven�iei, în conformitate cu prevederile 
paragrafului precedent al prezentului articol. 

4.  Pentru orice stat semnatar care �i-a exprimat consim��m|ntul ulterior, Conven�ia va intra în vigoare în 
prima zi a lunii care urmeaz� expir�rii unei perioade de trei luni de la data depunerii instrumentelor sale de 
ratificare, acceptare sau aprobare. 
 

Articolul 34 
State nemembre 

1.  Dup� intrarea în vigoare a prezentei Conven�ii, Comitetul Mini�trilor al Consiliului Europei poate invita, 
dup� consultarea P�r�ilor, state care nu sunt membre ale Consiliului Europei s� adere la aceast� Conven�ie, 
printr-o hot�r|re luat� de majoritatea prev�zut� la articolul 20 lit. d) din Statutul Consiliului Europei �i cu 
unanimitatea voturilor reprezentan�ilor statelor contractante care au dreptul s� fac� parte din Comitetul 
Mini�trilor. 

2.  Pentru orice stat care ader�, Conven�ia va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeaz� expir�rii 
unei perioade de trei luni de la data depunerii instrumentului de aderare la Secretarul general al Consiliului 
Europei. 
 



 

Articolul 35 
Aplicare teritorial� 

1.  Orice semnatar poate preciza, în momentul semn�rii sau al depunerii instrumentelor sale de ratificare, 
acceptare sau aprobare, teritoriul sau teritoriile c�rora li se va aplica prezenta Conven�ie. Orice alte state pot 
formula aceea�i declara�ie la depunerea instrumentelor de aderare. 

2.  La orice dat� ulterioar�, orice Parte poate extinde, printr-o declara�ie adresat� Secretarului general al 
Consiliului Europei, aplicarea acestei Conven�ii la orice alt teritoriu precizat în declara�ie �i pentru care î�i 
asum� rela�iile interna�ionale sau în numele c�ruia este autorizat� s� se oblige. În ce prive�te asemenea 
teritorii, Conven�ia va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeaz� expir�rii unei perioade de trei luni de la 
data primirii acestei declara�ii de c�tre Secretarul general. 

3.  Orice declara�ie f�cut� potrivit prevederilor celor dou� paragrafe precedente privind teritoriile precizate 
poate fi retras� printr-o notificare adresat� Secretarului general. Retragerea devine efectiv� în prima zi a lunii 
care urmeaz� expir�rii unei perioade de trei luni de la data primirii acestei notific�ri de c�tre Secretarul 
general. 
 

Articolul 36 
Rezerve 

1.  Orice stat �i Comunitatea European� pot formula, în momentul semn�rii acestei Conven�ii sau al 
depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, o rezerv� privind orice prevedere 
special� a Conven�iei în m�sura în care o lege în vigoare în acel moment pe teritoriul lor nu este în 
conformitate cu acea prevedere. Formularea unor rezerve cu caracter general nu este autorizat� de termenii 
acestui articol. 

2.  Orice rezerv� formulat� în conformitate cu acest articol va cuprinde �i o scurt� expunere privind legea 
respectiv�. 

3.  Orice Parte care extinde aplicarea acestei Conven�ii la un teritoriu men�ionat în declara�ia prev�zut� la 
art. 35, paragraful 2, poate s� formuleze cu referire la teritoriul respectiv o rezerv� în conformitate cu 
prevederile paragrafului precedent. 

4.  Orice Parte care a formulat rezerva men�ionat� la acest articol o poate retrage prin intermediul unei 
declara�ii adresate Secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va deveni efectiv� în prima zi a lunii 
care urmeaz� expir�rii unei perioade de o lun� de la data primirii acesteia de c�tre Secretarul general. 
 

Articolul 37 
Denun�are 

1.  Orice Parte poate denun�a, în orice moment, aceast� Conven�ie prin intermediul unei notific�ri 
adresate Secretarului general al Consiliului Europei. 

2.  O asemenea denun�are va deveni efectiv� în prima zi a lunii care urmeaz� expir�rii unei perioade de 
trei luni de la data primirii notific�rii de c�tre Secretarul general. 
 

Articolul 38 
Notific�ri 

 Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului, Comunit��ii 
Europene, oric�rui semnatar, oric�rei P�r�i �i tuturor statelor invitate s� adere la prezenta Conven�ie: 

 a) orice semnare; 

 b) depunerea oric�rui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare; 

 c) orice dat� de intrare în vigoare a acestei Conven�ii în conformitate cu art. 33 sau 34; 



 

 d) orice amendament sau protocol adoptat în conformitate cu art. 32 �i data la care acest 
amendament sau protocol intr� în vigoare. 

 e) orice declara�ie în conformitate cu prevederile art. 35; 

 f) orice rezerv� �i retragere a rezervei formulate cu respectarea prevederilor art. 36; 

 g) orice alt act, notificare sau comunicare în leg�tur� cu prezenta Conven�ie. 
 
 Drept pentru care, subsemna�ii, împuternici�i corespunz�tor în acest scop, au semnat prezenta 
Conven�ie. 
  

Încheiat� la Oviedo, la 4 aprilie 1997, în limbile englez� �i francez�, ambele texte fiind egal autentice, 
într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului 
Europei va comunica copii certificate conform fiec�rui stat membru al Consiliului Europei, Comunit��ii 
Europene, statelor care nu sunt membre �i care au participat la elaborarea prezentei Conven�ii precum �i 
oric�rui alt stat invitat s� adere la prezenta Conven�ie. 


