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N? C 191 / 1

(Actos adoptados em aplicação do título VI do Tratado da União Europeia)

RELATÓRIO EXPLICATIVO DA CONVENÇÃO RELATIVA À PROTECÇÃO DOS
INTERESSES FINANCEIROS DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

(Texto aprovado pelo Conselho em 26 de Maio de 1997)
97/C 191 /01 )

CONVENÇÃO

relativa à protecção dos interesses financeiros das Comunidades Europeias
I.

HISTORIAL

convidou a Comissão a proceder a « um estudo de
direito comparado sobre as disposições legislativas e

A protecção dos interesses financeiros é uma priori
dade que, desde há muitos anos, atrai a particular
atenção dos Governos e dos Parlamentos dos Esta
dos-membros, bem como a das instituições comunitá
rias . Por isso, desde os anos sessenta , realizaram-se
várias acções nestes domínio . No dia 10 de Agosto
de 1976, a Comissão apresentou um projecto de
tratado ( l ) que altera os Tratados que instituem as
Comunidades Europeias com vista à adopção de uma
regulamentação comum relativamente à protecção
penal dos interesses financeiros das Comunidades,
bem como à instauração de processos por infracção
ao disposto nos referidos Tratados, projecto esse que
foi objecto de longos debates durante os anos

administrativas dos Estados-membros acima mencio

oitenta .

Depois da década de oitenta, reforçaram-se as acções
nesta matéria e iniciou-se uma reflexão sobre a

protecção jurídica, a nível tanto do direito comunitá
rio como do direito nacional .

Em 21 de Setembro de 1989, através do acórdão
proferido no processo 68/88 ( 2), o Tribunal de Justiça
estabeleceu a obrigação de os Estados-membros assi
milarem a protecção dos interesses comunitários à
protecção dos seus próprios interesses orçamentais e
de preverem um mecanismo de sanções efectivas,
proporcionadas e dissuasoras .

Por seu lado, na resolução de 13 de Novembro de
1991 ( 3 ), o Conselho «Justiça » afirmou que «a coope
ração entre os Estados-membros no domínio da
prevenção e luta contra práticas fraudulentas que

nadas, a fim de determinar se devem ser tomadas

medidas para conseguir uma maior compatibilidade
entre essas disposições », estudo esse conhecido pelo
nome de Relatório « Delmas-Marty ».
Já antes, por sua própria iniciativa, a Comissão havia
empreendido um estudo comparativo dos regimes de
sanções administrativas e penais dos Estados-mem
bros, bem como dos princípios gerais do regime de
sanções comunitárias . Os resultados desses estudos
foram apresentados (4 ) pela Comissão ao Conselho e
ao Parlamento, em Julho de 1993 , e apontam para a
necessidade de uma acção normativa nesses dois
domínios .

Em Outubro de 1992, a Presidência britânica apre
sentou ao Grupo ad hoc « Direito Penal/Direito
Comunitário », instituído no âmbito da cooperação
política europeia, um projecto de declaração intergo
vernamental sobre a luta contra a fraude lesiva dos
interesses financeiros das Comunidades .

Por seu lado, o Conselho Europeu de Copenhaga, em
21 e 22 de Junho de 1993 , sublinhou claramente a

necessidade de reforçar a protecção dos interesses
financeiros das Comunidades no contexto das novas

disposições do Tratado da União Europeia e convi
dou «a Comissão a apresentar-lhe propostas o mais
tardar até Março de 1994 ».

reforçada através da compatibilidade das normas

Pela resolução sobre a protecção dos interesses finan
ceiros da Comunidade adoptada em 29 e 30 de
Novembro de 1993 , na primeira reunião realizada

constantes das disposições jurídicas e administrativas
dos Estados-membros que punem essas práticas » e

após a entrada em vigor de Tratado da União
Europeia ( 5 ), o Conselho «Justiça e Assuntos Inter

lesem os interesses financeiros das Comunidades será

(') JO n? C 222 de 22 . 9 . 1976 , p . 2 .
( 2 ) Colectânea 1989 , p . 2965 .
( 3 ) JO n? C 328 de 17. 12 . 1991 , p . 1 .

( 4 ) Documento de trabalho dos serviços da Comissão SEC(93 )
1172 , de 16 . 7. 1993 .

( 5 ) JO n? C 224 de 31 . 8 . 1992 , p . 2 .
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nos » (JAI ) declarou parecer-lhe adequado « analisar
as medidas a tomar para reforçar a compatibilidade
das disposições legislativas, regulamentares e admi

base no projecto britânico de acção comum e no
projecto de convenção da Comissão, tendo em conta
princípios directores que o mesmo Conselho determi

nistrativas dos Estados-membros na luta contra as

nou .

práticas fraudulentas que lesam os interesses financei
ros das Comunidades ».

O Grupo « Direito Penal/Direito Comunitário »,
criado na sequência de uma reunião informal » dos
ministros da Justiça, realizada em Roma em Novem
bro de 1990 , a fim de se ocupar, designadamente, da
protecção jurídica dos interesses financeiros das
Comunidades, procedeu, no decurso do primeiro
semestre de 1994, à análise aprofundada das 17
recomendações sugeridas pelo Relatório « Delmas
-Marty ».

Na mesma altura , os esforços de protecção jurídica
dos interesses financeiros contra a fraude encontra

ram expressão directa nas disposições do ar
tigo 290?A do Tratado que institui a Comunidade
Europeia, no que toca à protecção dos interesses
financeiros comunitários, por um lado, e nas disposi
ções do título VI do Tratado da União Europeia, no
que toca à cooperação no domínio da justiça e dos

Com base na mesma resolução, o Conselho Europeu
de Essen, em 9 e 10 de Dezembro de 1994 , pediu ao
Conselho «JAI » para « prosseguir activamente as suas
deliberações a fim de se poder decidir sobre uma
acção comum ou uma convenção criada neste domí
nio no decurso do primeiro semestre de 1995 ».
O Conselho «JAI » de 9 e 10 de Março de 1995
constatou a existência de um acordo político sobre a
oportunidade de se elaborar, numa primeira fase,
« um instrumento jurídico autónomo » aplicável a
determinadas questões essenciais, « prosseguindo em
seguida os trabalhos tendentes à elaboração de um
instrumento jurídico mais completo » ( 3 ). Esse instru
mento deveria incidir sobre a definição de fraude, a
necessidade de criminalizar os casos de fraude, a
adequação das sanções penais, as normas de compe
tência dos órgãos jurisdicionais dos Estados-mem
bros, a extradição e a responsabilidade penal dos
dirigentes de empresas .

assuntos internos, por outro .

O Grupo « Direito Penal/Direito Comunitário » conti
A este respeite, o Reino Unido apresentou, em 3 de
Março de 1994, um projecto de acção comum rela
tiva à protecção dos interesses financeiros das Comu
nidades, desenvolvendo as ideias contidas no projecto
de declaração da Presidência britânica acima referida,

nuou os seus trabalhos sob as Presidências grega,
alemã e francesa, com base nos dois projectos acima
referidos ( projecto britânico de acção comum e pro
jecto de convenção da Comissão ), completados pelos
textos de compromisso apresentados pelas Presidên

baseado no disposto no título VI do Tratado da

cias alemã e francesa .

União Europeia .

Na sequência do relatório da Presidência grega sobre
o estudo das recomendações do relatório da Sra .
Delmas-Marty, o Conselho Europeu de Corfu, em 24
e 25 de Junho de 1994, « solicitou ao Conselho "JAI "
que chegue a acordo quanto às formas de enfrentar
os aspectos criminais da fraude e que apresente um
relatório ao Conselho Europeu de Essen em Dezem
bro próximo ».
Paralelamente, em 11 de Julho de 1994 , a Comissão

apresentou um projecto de acto do Conselho que
estabelece uma Convenção relativa à protecção dos
interesses financeiros das Comunidades ('). Esse pro
jecto era acompanhado de uma proposta de regula
mento do Conselho relativo à protecção dos interes
ses financeiros das Comunidades, no âmbito do Tra

tado que institui a Comunidade Europeia .
Na resolução de 6 de Dezembro de 1994 ( 2 ), adop
tada sob a Presidência alemã, o Conselho solicitou a
elaboração de um instrumento jurídico para assegu
rar a protecção dos interesses financeiros das Comu
nidades no âmbito do direito penal nacional, com
O COM(94 ) 214 final de 15 . 6 . 1994 .
( 2 ) JO n? C 355 de 14 . 12 . 1994, p . 2 .

Na sequência dos compromissos elaborados no Con
selho «JAI » de 20 e 21 de Junho de 1995 no
Luxemburgo, o Conselho Europeu de Cannes em 26
e 27 de Junho de 1995 constatou a existência de um
acordo sobre o texto da Convenção.

II. PRINCÍPIOS DA CONVENÇÃO

A presente convenção tem a sua origem na constata
ção de que, no orçamento da Comunidade, a fraude
se reveste de um carácter cada vez mais preocu
pante .

A título de exemplo, por ocasião do relatório anual
para o ano de 1994 , relativo à luta contra a fraude
lesiva dos interesses financeiros das Comunidades, a
Comissão sublinhou a gravidade de que se reveste
esta fraude e a dimensão dos prejuízos causados ao
orçamento das Comunidades. O orçamento da
Comunidade para 1995 ascende a mais de 70 mil
milhões de ecus . As fraudes recenseadas a título das

comunicações regulamentares e por outras fontes de
( ) Um primeiro protocolo da convenção foi estabelecido em 27
de Setembro de 1996 (JO n? C 313 de 23 . 10 . 1996 , p . 1 ).
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informação em 1994 incidem sobre 1 033 milhões de
ecus, ou seja, 1,5% do orçamento global para
1994 .

Por certo, a luta contra a fraude compete em pri
meira linha aos Estados-membros, que devem tomar
as medidas necessárias para assegurar uma prevenção
e uma repressão eficaz dessas fraudes e a recuperação
dos montantes perdidos na sequência de irregularida
des e de fraudes .

Compete, com efeito , às autoridades nacionais cobrar
as receitas e gerir o essencial das despesas . Nos
termos do artigo 5? do Tratado que institui a Comu
nidade Europeia, os Estados-membro devem aplicar o
direito comunitário e assegurar o cumprimento das
obrigações decorrentes do Tratado .

Além disso, o artigo 209?A do Tratado dispõe que :
« Os Estados-membros tomarão, para combater as
fraudes lesivas dos interesses financeiros da Comuni

dade, medidas análogas às que tomarem para comba
ter as fraudes lesivas dos seus próprios interesses
financeiros .

Sem prejuízo de outras disposições do presente Tra
tado, os Estados-membros coordenarão as respectivas
acções no sentido de defender os interesses financei
ros da Comunidade contra a fraude . Para o efeito,
organizarão, com a ajuda da Comissão, uma colabo
ração estreita e regular entre os serviços competentes
das respectivas administrações .»
O artigo 209?A consagra assim o princípio da assimi
lação à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça
no processo 68/88 e prevê, de maneira explícita , o
princípio da colaboração estreita e regular entre os
Estados-membros, com a ajuda da Comissão, para
proteger os interesses financeiros da Comunidade
contra a fraude .

Além disso, a frase introdutória e o ponto 5 do
artigo K.l dispõem que :
« Para a realização dos objectivos da União, nomea
damente o da livre circulação de pessoas, e sem
prejuízo das atribuições e competências na Comuni
dade Europeia , os Estados-membros consideram
questões de interesse comum os seguintes domínios :
— a luta contra a fraude de dimensão internacional ,
na medida em que esse domínio não esteja abran

N? C 191 /3

Contudo, a dimensão transnacional de uma parte
significativa das fraudes, o desenvolvimento da delin
quência financeira através de organizações criminosas
que sabem explorar as falhas dos vários sistemas
jurídicos, organizar e repartir as respectivas activida
des ilícitas em todos os Estados-membros, bem como
nos Estados terceiros, tornam necessário o reforço do
arsenal repressivo nos Estados-membros .
Ora, embora já existam nos Estados-membros, em
vários domínios, disposições penais que permitem
proteger os interesses financeiros das Comunidades,
os estudos comparativos realizados revelaram lacunas
e incompatibilidades que prejudicam a repressão da

fraude e a cooperação judiciária em matéria penal
entre os Estados-membros .

Tendo em conta a actual repartição de competências
entre os Estados-membros e as Comunidades, a pre
sente convenção tem por fim assegurar uma maior
compatibilidade entre as disposições penais dos Esta
dos-membros mediante a criação de normas penais
mínimas, por forma a tornar mais eficaz e ainda mais
dissuasora a luta contra a fraude lesiva dos interesses

financeiros das Comunidades e a reforçar a coopera
ção em matéria penal entre os Estados-membros .
Assim, mediante este instrumento e partindo de uma
definição única de fraude, os Estados-membros com
prometer-se-ão, em princípio, a considerar infracções
penais ( artigo 1 ?) os comportamentos definidos como
fraudulentos em relação ao orçamento das Comuni
dades e a prever sanções penais, enter as quais penas
privativas de liberdade que possam determinar a
extradição pelo menos nos casos de fraude grave
( artigo 2?).
Além disso, os Estados-membros devem tomar as
medidas necessárias para que os dirigentes de empre

sas ou os detentores do poder de decisão possam, em
certos casos , ser reconhecidos penalmente responsá
veis ( artigo 3?).

A presente convenção determina as normas de com
petência dos órgãos jurisdicionais dos Estados-mem
bros ( artigo 4?) e prevê igualmente normas inovado
ras em matéria de extradição e de procedimento
penal ( artigo 5?).

Além disso, o artigo 6? afirma claramente o princípio
de uma cooperação judiciária penal reforçada entre
os Estados-membros, nomeadamente em caso de
fraude transnacional .

gido pelos pontos 7, 8 e 9 do presente artigo »
(cooperação judiciária em matéria penal, coopera
ção aduaneira a cooperação policial ).

O artigo 7? recorda o respeito pelo princípio ne bis
in idem .

O ponto 7 do artigo K.l acrescente como questão de
interesse comum a cooperação judiciária em matéria
penal .

O artigo 8 . precisa em que condições o Tribunal de
Justiça das Comunidades Europeias é competente

N? C 191 /4
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-membros e entre os Estados-membros e a Comis

definições distintas mas homogéneas, uma de
fraude em matéria de despesas e outra de

são .

fraude em matéria de receitas .

para decidir sobre os diferendos entre os Estados

O artigo 9? enuncia o princípio segundo o qual a
presente convenção não proíbe os Estados-membros
de adoptarem, na respectiva ordem jurídica interna ,
medidas mais severas do que as prescritas pela con
venção .

Por despesas entende-se não apenas os subsí
dios e auxílios geridos directamente pelo orça
mento geral das Comunidades Europeias, mas
também as que constam dos orçamentos geri
dos pelas Comunidades ou por sua conta .
Trata-se, essencialmente, dos subsídios conce

O artigo 10? instaura um sistema de informações
entre os Estados-membros e a Comissão .

Tal como no caso das convenções elaboradas com
base no n? 2 , alínea c ), do artigo K.3 do Tratado da
União Europeia , não é admissível qualquer outra
reserva para além das expressamente previstas na
Convenção .

III .

COMENTÁRIOS AOS ARTIGOS

1.

Artigo 1°.: definição de fraude e criminaliza
ção

O artigo 1 ? introduz, pela primeira vez, entre
os Estados-membros, uma definição de fraude
lesiva dos interesses financeiros das Comuni

didos pelo Fundo Europeu de Orientação e
Garantia Agrícola, mas também dos subsídios
e auxílios dos fundos estruturais : Fundo Social

Europeu, Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional, Fundo Europeu de Orientação e
Garantia Agrícola, secção « Orientação » Ins
trumento Financeiro de Orientação das Pescas,
Fundo de Coesão. E também questão do
Fundo de Desenvolvimento gerido pela Comis
são e pelo Banco Europeu de Investimento,
bem como de alguns fundos não orçamenta
dos, geridos por conta própria , por organis
mos comunitários que não têm o estatuto de
instituição, como o Centro Europeu para o
Desenvolvimento da Formação Profissional ou
a Agência Europeia do Ambiente, etc . Os
diversos auxílios e subsídios, não sendo desti
nados a uso pessoal têm geralmente por objec
tivo financiar a política agrícola comum, con
tribuir para a renovação das estruturas nos
sectores económicos, sociais ou culturais , ou
reforçar a sua coesão no seio da União .

dades ( seguidamente denominada « fraude »)
que lhes será comum . A importância primor
dial de um tal resultado é reforçada pelo facto
de, no que respeita às sanções administrativas
comunitárias , o Regulamento ( CE, Euratom )
n? 2988/95 do Conselho, de 18 de Dezembro
de 1995 , relativo à protecção dos interesses
financeiros das Comunidades Europeias ('),
remeter nos seus considerandos para a defini
ção dos comportamentos de fraude constante
deste artigo .

Sob reserva do n? 2 do artigo 2?, do artigo 1 ?
impõe aos Estados-membros uma obrigação
geral de considerar os comportamentos frau
dulentos por si descritos principalmente como
infracções penais, para assegurar uma repres
são mínima comum das fraudes cometidas

pelos operadores económicos nos diversos
Estados-membros . Deste modo, o efeito dis

suasor da repressão contra a fraude será ple
namente assegurado .
1.1 .

N? 1

Para poder ter em conta diversos tipos de
fraudes, o n? 1 do artigo 1 ? consagra duas
(') JO n? L 312 de 23 . 12 . 1995 , p . 1 .

Por receitas entende-se as receitas provenientes
das duas primeiras categorias de recursos pró
prios previstos no n? 1 do artigo 2? da Deci
são 94/728/CE do Conselho, de 31 de Outu
bro de 1994, relativa ao sistema de recursos

próprios das Comunidades Europeias ( 2 ), a
saber, os direitos niveladores sobre as trocas
comerciais com os países terceiros no âmbito
da política agrícola comum e as quotizações
previstas no âmbito da organização comum de
mercado no sector do açúcar, por um lado, e
os direitos aduaneiros sobre as trocas comer

ciais com os países terceiros, por outro . Não
são abrangidas as receitas provenientes da
aplicação de uma taxa uniforme à matéria
colectável do IVA dos Estados-membros, dado
que o IVA não é um recurso próprio cobrado

directamente por conta das Comunidades .
Também não são abrangidas as receitas prove
nientes da aplicação de uma taxa uniforme à
soma dos PNB dos Estados-membros .

Para estes dois domínios , os elementos
comuns à definição de fraude são o carácter
intencional do acto ou omissão constitutivos

( 2 ) JO n? L 293 de 12 . 11 . 1994, p . 9 .

PT
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da fraude e os principais elementos constituti
vos dos comportamentos fraudulentos .

1.3 .

N? C 191 /5

N? 3

Nos termos do n . 3 do artigo 1 ?, a elaboração
ou a prestação de declarações ou de documen
tos falsos, inexactos ou incompletos, que
tenham os efeitos previstos no n? 1 , são com
portamentos que devem ser criminalizados .

O elemento de intencionalidade deve respeitar
a todos os elementos constitutivos do ilícito,

especialmente ao acto e ao efeito .
Os principais elementos constitutivos dos
comportamentos fraudulentos consistem, no
essencial, na utilização de documentos falsos,
na não comunicação de uma informação em
violação de uma obrigação específica de
comunicar, resultante de disposições jurídicas
específicas, ou ainda no desvio de fundos .

Em princípio, estes comportamentos devem
ser criminalizados enquanto tais; neste caso,
os presumíveis culpados de tais actos ou omis
sões serão processados enquanto autores- ou
co-autores .

Se esses comportamentos não forem criminali
zados enquanto tais pelos Estados-membros,
deverão pelo menos ser puníveis a título de
tentativa , de cumplicidade ou de instigação à
fraude . A este respeito, os conceitos de tenta
tiva , de cumplicidade e de instigação remetem
para as definições que deles são dadas nas
legislações penais nacionais .

A distinção entre fraude em matéria de despe
sas e fraude em matéria de receitas encontra -se
essencialmente no efeito : «o recebimento ou a

retenção indevidos de fundos », na primeira, e
a « diminuição ilegal de recursos », na
segunda .

A intencionalidade deve respeitar a todos os

Além disso, não se exige o efeito do recebi
mento e da retenção indevidos no que se

elementos constitutivos, incluindo o acto e o
efeito .

refere ao desvio de fundos em matéria de

despesas; isto explica-se pelo facto de o desvio
consistir numa má utilização dos fundos que ,
por hipótese, embora licitamente atribuídos,
foram seguidamente dissipados ou utilizados
para fins diversos daqueles para que foram
concedidos . Esses desvios podem ser conside
rados equivalentes a uma retenção indevida .

1.2 .

1 .4 .

A prova de intencionalidade pode resultar de
circunstâncias factuais objectivas; esta fórmu
la, retomada do n? 3 do artigo 3 ? da Con
venção das Nações Unidas contra o tráfico
ilícito de estupefacientes e substâncias psico
trópicas, adoptada em Viena em 16 de Dezem
bro de 1988 , e do artigo 1 ? da Directiva
91 /308/CEE do Conselho, de 10 de Junho de
1991 , relativa à prevenção da utilização do
sistema financeiro para efeitos de branquea
mento de capitais ('), tem por objecto a produ
ção da prova .

N? 2

O n? 2 do artigo 1 . impõe aos Estados
-membros a adopção no direito penal interno
das medidas necessárias e adequadas para que
os comportamentos definidos no n? 1 sejam
considerados infracções penais . Os Estados
-membros deverão portanto verificar se a res
pectiva legislação penal em vigor abrange efec
tivamente todos os comportamentos fraudu

N. 4

2.

Artigo 2 .: sanções

lentes definidos no n? 1 . Em caso contrário,

deverão adoptar uma ou várias infracções
penais cujos elementos constitutivos retoma
rão os referidos comportamentos . Os Estados
-membros terão a possibilidade de os crimina
lizar, seja de maneira específica, seja de
maneira expressa, seja incluindo-os num ilícito
geral de fraude .

A sanção penal, devido ao seu carácter exem
plar e dissuasor, apresenta-se, entre as várias
sanções possíveis, como o meio mais eficaz
para lutar contra a criminalidade financeira .
Por essa razão, o artigo 2? contém um dos
princípios fundamentais desta convenção : a
obrigação de os Estados-membros preverem
sanções penais para punir os comportamentos
constitutivos de uma fraude lesiva dos interes

No tocante às fraudes menores , tal como

ses financeiros das Comunidades, tal como

previstas no n? 2 do artigo 2?, os Estados
-membros conservam a possibilidade de não
prever nesta matéria quaisquer infracções
penais .

definidos no artigo 1 ?
(') JO nV L 166 de 28 . 6 . 1991 , p . 77 .

N? C 191 /6
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Esta obrigação não prejudica a possibilidade
de os Estados-membros aplicarem, além disso,
sanções administrativas .

das à prática da infracção ou a provocação e a
incitação à prática da infracção .

Em derrogação do princípio enunciado no
n? 1 , o n? 2 do artigo 2? introduz uma
excepção que permite uma certa flexibilidade
já que, em caso de fraude menor, os Estados
-membros podem prever sanções de natureza
não penal , principalmente sanções administra

Em conformidade com a jurisprudência do
Tribunal de Justiça das Comunidades Euro
peias, estas sanções deverão ser proporciona
das, efectivas e dissuasoras . Os Estados-mem
bros conservam, contudo, uma margem de
manobra para prever o montante e a medida
dessas sanções penais .

tivas .

Na acepção da convenção, a fraude menor só
pode incidir sobre um montante total inferior
a 4 000 ecus e não deve apresentar circunstân
cias especiais de gravidade . A noção de « cir
cunstâncias especiais de gravidade » é avaliada
em função do direito nacional e das tradições
jurídicas dos Estados-membros .

Assim, as sanções possíveis não são necessaria
mente em todos os casos penas privativas de
liberdade ; podem, nomeadamente, consistir

em penas pecuniárias ou em ambas essas
penas .

No entanto, pelo menos nos casos de fraude
grave, a convenção dispõe que os Estados
-membros devem prever penas privativas de
liberdade que possam determinar a extradição .

Além disso, os Estados-membros que utiliza
rem a derrogação prevista no n? 2 , que lhes
permite prever unicamente sanções administra
tivas em caso de fraude menor, não serão

Salvo nos casos de fraude referente a um

montante mínimo a fixar por cada Estado
-membro, mas nunca superior a 50 000 ecus,
a convenção deixa à responsabilidade dos
Estados-membros a definição, em função das
suas tradições jurídicas , das circunstâncias fac
tuais que permitem considerar certos compor
tamentos fraudulentos elementos constitutivos

de fraude grave .
Estas circunstâncias podem, a título de exem
plo não exaustivo, resultar da reincidência , do
grau de organização da fraude, da pertença da
pessoa em causa a uma associação de malfei
tores ou a um bando organizado, da qualidade
de agente público ou de funcionário nacional
ou comunitário da pessoa em causa , da cor
rupção do funcionário, da importância do
prejuízo, quando este incida sobre quantias
superiores a determinado montante em ecus .
Contudo , cada Estado-membro é livre de
determinar penas privativas de liberdade para
outros casos de fraude .

Essas penas são aplicadas por jurisdições

penais . Contudo, na Áustria, certas autorida
des administrativas têm, em alguns casos espe
cíficos, competência para aplicar sanções
penais tais como penas privativas de liberdade .
O sistema austríaco na globalidade pode ser
considerado como preenchendo igualmente a
obrigação prevista no n? 1 do artigo 2?
A tentativa, a cumplicidade e a instigação a
uma tal fraude devem igualmente ser passíveis
de sanções penais . A definição destes três
conceitos compete ao direito penal dos Esta
dos-membros . De um modo geral, as noções
de cumplicidade e de instigação abrangem a
ajuda e a assistência deliberadamente presta
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obrigados a punir a tentativa , a cumplicidade
e a instigação relativos a uma tal fraude .

3.

Artigo 3 ": responsabilidade penal dos dirigen
tes de empresas
O princípio enunciado no artigo 3 ? consiste
em não exonerar automaticamente de qual
quer forma de responsabilidade penal os diri
gentes que legalmente ou de facto exerçam
poder numa empresa, quando um membro do
pessoal que lhes esteja subordinado praticar,
por conta da empresa , uma fraude lesiva dos
interesses financeiros das Comunidades .

Esta disposição estabelece que os Estados
-membros devem tomar as medidas que julga
rem necessárias para que possa ser imputada
responsabilidade penal aos dirigentes de
empresas ou a outras pessoas que exercem o

poder de decisão ou de controlo nas empresas
sempre que os princípios definidos pelo direito
nacional dos Estados-membros o permitam,
por exemplo quando uma pessoa subordinada
a esses dirigentes praticar uma fraude .
A convenção deixa uma grande margem de
liberdade aos Estados-membros para que
determinem o fundamento da responsabilidade
penal dos dirigentes .
Para além da responsabilidade penal dos diri
gentes de empresas ou dos detentores do
poder de decisão, a título dos seus actos
pessoais ( autores, co-autores, cúmplices ou
instigadores da fraude ), o artigo 3? visa a
possibilidade de os Estados-membros preve
rem a imputação da responsabilidade penal
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aos dirigentes com base noutros fundamen

Unido, por exemplo, precisou que inter
pretaria o termo « assist » à luz do conceito
de « conspiracy » próprio ao seu direito

tos .

interno .

Assim, na acepção do artigo 3", o Estado
-membro pode prever a imputação da respon
sabilidade penal aos dirigentes sempre que
estes faltarem ao cumprimento de uma obriga
ção de vigilância ou de controlo (culpa in
vigilando).

Convém igualmente precisar que , quando
a fraude tiver sido cometida num Estado

terceiro, certos Estados-membros podem
exigir a aplicação do princípio da dupla
criminalização para mover o procedimento
com base em cumplicidade ou instigação à
fraude : a fraude deve também ser punível
pela lei estrangeira .

A responsabilidade penal dos dirigentes de
empresas poderá igualmente encontrar funda
mento num ilícito, distinto da própria fraude,
que reprima a violação de uma obrigação de
vigilância ou de controlo, especificada na
legislação nacional .

Além disso, reconhece-se que alguns Esta
dos-membros , por razões de conveniência
ou de ordem jurídica, só poderão mover
procedimentos com base em cumplicidade
ou instigação à fraude quando o próprio

A negligência ou imperícia poderão igualmente
servir de fundamento à imputação da respon
sabilidade penal aos dirigentes .

ilícito de fraude tiver sido constatado por
uma decisão definitiva do órgão jurisdicio
nal do Estado-membro ou Estado terceiro

Por último, o artigo 3 ? não impede os Esta
dos-membros de preverem uma responsabili
dade penal objectiva dos dirigentes de empre
sas e dos detentores do poder de decisão, por
facto praticado por outrem, sem que seja
necessário provar a existência de culpa , negli
gência ou vigilância inadequada por parte
daqueles .

4.

N? C 191 /7

competente .

3 . Sempre que o autor da fraude for nacional
do Estado-membro em causa , qualquer
que seja o lugar em que foi cometida a
infracção ( Estado-membro ou Estado ter
ceiro ).

Para definir a respectiva competência , os
Estados-membros podem exigir que se
encontre preenchida a condição da dupla

Artigo 4": normas de competência dos orgaos
jurisdicionais dos Estados-membros

criminalização .

Este caso de competência extra-territorial
não é aceite na tradição jurídica de certos
Estados-membros . O n? 2 do artigo 4?
prevê pois uma possiblidade de derrogação
desta disposição mediante o depósito de
declarações .

A convenção determina o estabelecimento de
normas de competência que permitam aos
órgãos jurisdicionais dos Estados-membros
mover procedimentos penais por fraude lesiva
dos interesses financeiros das Comunidades e

julgar essas infracções, particularmente as que
não são cometidas integralmente no respecitvo
território .

O artigo 4? impõe a cada Estado-membro que
defina a competência dos seus órgãos jurisdi
cionais nacionais nas seguintes três hipóteses :

1 . Sempre que a fraude, a participação na
fraude ou a tentativa de fraude tiver sido

cometida, no todo ou em parte, no territó
rio desse Estado . Este caso inclui a fraude

cujo benefício foi obtido nesse território .
2 . Sempre que, no seu território, uma pessoa
seja culpada , conscientemente, de cumpli
cidade ou de instigação à fraude no terri
tório de qualquer outro Estado-membro
ou de um Estado terceiro . Como já se

5.

Artigo 51 : normas relativas à extradição e ao
procedimento penal
As três normas enunciadas no artigo 5? relati
vas à extradição destinam-se a completar, no
que se refere à protecção dos intresses finan
ceiros das Comunidades , as disposições relati
vas à extradição dos nacionais e às infracções

fiscais , em vigor nos Estados-membros, que
resultam de acordos bilaterias ou multilaterais

relativos à extradição .
a ) Extradição de nacionais de um Estado
-membro

afirmou nos comentários relativamente ao

artigo 2?, os conceitos de cumplicidade ou
de instigação devem ser interpretados à luz
las legislações nacionais .

Alguns Estados-membros não extraditam
os seus nacionais . O artigo 5? prevê certas
disposições que têm por objectivo evitar
que pessoas presumivelmente culpadas de

Contudo, certos Estados-membros pode
rão ter uma definição mais ampla; o Reino

fraudes lesivas dos interesses financeiros

das Comunidades beneficiem de impuni
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b ) Infracções fiscais

dade total devido a esta recusa de princí
pio .

No âmbito da convenção, a extradição
não poderá ser recusada unicamente com
o fundamento de o pedido de extradição
se referir a infracções em matéria de
impostos ou de direitos aduaneiros .

Para a aplicação do artigo 5?, a noção de
« nacional » deve ser entendida à luz das

declarações relativas ao n? 1 , alínea b ), do
artigo 6? da Convenção europeia de extra
dição , de 13 de Dezembro de 1957, que
possam ter sido feitas pelos Estados que

Por conseguinte , para as partes na Con

venção europeia de extradição, o artigo 5 "

são partes nessa convenção .

O artigo 5? impõe, em primeiro lugar, aos
Estados que não extraditam os seus nacio
nais que tomem as medidas necessárias
para definir a sua competência relativa
mente às infracções definidas e punidas
nos termos do artigo 1 ? e do n? 1 do
artigo 2? da presente convenção, quando
cometidas fora do seu território por um
dos seus nacionais . A infracção pode ter
sido cometida num outro Estado-membro
ou num Estado terceiro .

Nã são visados nesta disposição os casos
de fraude menor que , em aplicação do
n? 2 do artigo 2?, sejam unicamente passí
veis de sanções administrativas em certos
Estados-membros .

Além disso, quando uma fraude dessa
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da presente convenção encontra-se assim
limitado . O termo « imposto » compreende
as receitas (impôts, duties) na acepção da
Convenção europeia de extradição .

6.

Artigo 6 .: cooperação entre os Estados-mem
bros

Face ao carácter complexo e transfronteiriço
de certos casos de fraude, a cooperação entre
os Estados-membros reveste-se de importância
fundamental . O reforço da cooperação entre
os Estados-membros deverá facilitar a dete

cção a repressão dos casos de fraude e centra
lizar, sempre que possível , num único Estado
os processos relativos a um mesmo caso de
fraude transfronteiriça .

natureza for cometida no território de um

Em primeiro lugar, quando um mesmo caso

Estado-membro por um nacional de outro
Estado-membro, cuja extradição não possa
ser concedida por esse Estado-membro

de fraude lesiva dos interesses financeiros das

unicamente em virtude de esse Estado não

extraditar os seus nacionais, o artigo 5 ?
impõe ao Estado-membro requerido que
submeta o caso às suas autoridades judi
ciárias para efeitos de instauração de pro
cedimento penal . O n? 2 do artigo 5".
afirma , pois, claramente o princípio aut
dedere aut judicare. Esta disposição não
pretende, contudo lesar as normas nacio
nais relativas ao exercício da acção penal .
Para a aplicação deste princípio, o
Estado-membro requerente compromete-se
a transmitir os autos, informações e objec
tos relativos à infracção ao Estado-mem
bro que se encarregará de instaurar o
procedimento contra o seu nacional . O
Estado-membro requerente será mantido
ao corrente do andamento do procedi
mento, bem como do seu seguimento .
O artigo 5? não sujeita a qualquer condi
ção prévia a instauração do procedimento
pelo Estado requerido . Não é necessário

que o Estado requerente solicite ao Estado
requerido o exercício da acção penal para
que este lhe dê início .

Comunidades disser respeito a dois ou mais
Estados-membros, a cooperação efectiva dos
Estados-membros deve aplicar-se a todos os
níveis do procedimento, nomeadamente ao
nível do inquérito , dos processos judiciais e da
execução da pena pronunciada .
As diversas formas de cooperação previstas no
n? 1 do artigo 6? são citadas a título indica
tivo . A expressão « por exemplo » inserida
nesta disposição destina-se a tomar em consi
deração a situação de certos Estados que não
são partes em todas as convenções europeias
pertinentes no domínio da cooperação em
matéria penal . Trata-se do auxílio judiciário
mútuo em matéria penal, da extradição, da
transmissão de processos ou da execução das
penas proferidas no estrangeiro , que se encon
tram citados de forma ilustrativa , permitindo
escolher em cada caso concreto os meios de

cooperação mais adequados . As convenções
em vigor nesta matéria entre os Estados-mem
bros não são afectadas pela presente con
venção .

O n? 2 toma em consideração o caso em que
vários Estados-membros sejam competentes
para instaurar procedimento penal por infra
cções relativas aos mesmos factos .

PT

23 . 6 . 97

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

O n? 2 impõe aos Estados-membro que neste
caso cooperem entre si a fim de determinarem
o Estado que será competente para instaurar
esse procedimento . Esta disposição deverá per
mitir, na medida do possível, centralizar o
procedimento num único Estado-membro, por
razões de eficácia .

8.

N? C 191 /9

Artigo 8".: competência do Tribunal de Jus
tiça

O n? 1 do artigo 8? especifica em que condi
ções o Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias é competente para decidir sobre os
diferendos entre

Estados-membros

relativa

mente à interpretação ou à aplicação da con

Para resolver estes conflitos de competência,
os Estados-membros poderão tomar em consi
deração, por exemplo, os seguintes elementos :
a dimensão da fraude cometida no respectivo
território, o lugar de obtenção das quantias
desviadas, o lugar de detenção das pessoas
envolvidas, a nacionalidade destas, a anterior

dade do procedimento, etc .

venção .

O n? 1 dispõe que , numa primeira fase, o
diferendo seja apreciado no Conselho nos ter
mos do procedimento previsto no título VI do
Tratado da União Europeia, tendo em vista
obter uma solução . Se, num prazo de seis
meses, não tiver sido encontrada uma solução,
um Estado-membro ou os Estados-membros

partes no diferendo poderão submeter a ques
tão ao Tribunal de Justiça para que este
decida sobre o diferendo .

7.

Artigo 7o.: ne bis in idem

O n? 2 estabelece, por seu lado, que qualquer
O n? 1 do artigo 7? enuncia o princípio ne bis

diferendo entre um ou mais Estados-membros

in idem .

e a Comissão relativo ao artigo 1 ? ou ao
artigo 10? deve primeiramente ser objecto de
uma tentativa de resolução por via de negocia

Este princípio reveste-se de importância muito
particular, nomeadamente no caso de fraudes
transnacionais sobre as quais os órgãos juris
dicionais de vários Estados-membros possam
ter que deliberar, quando não tenha sido pos
sível proceder à centralização do procedi
mento num mesmo Estado, em aplicação do
princípio enunciado no n? 2 do artigo 6?

ção .

O n? 2 retoma as possibilidades de declarações
limitativamente previstas pelas convenções ela
boradas ou aplicáveis entre certos Estados
-membros .

O n? 4 especifica que os princípios em vigor
entre os Estados-membros e as declarações
contidas nos acordos bilaterais ou multilate
rais não devem ser afectados .

Os Estados-membros actualmente contratantes

ou partes nos instrumentos acima referidos
terão de renovar as declarações já depositadas
no âmbito desses instrumentos .

Convém igualmente sublinhar que estes Esta
dos não têm possibildade de depositar outras
declarações além das já depositadas no âmbito
destas convenções .
Os Estados-membros que não são partes nas
convenções acima referidas depositarão igual
mente, se o desejarem, as declarações relativas
exclusivamente às excepções referidas no n? 2
no momento em que depositarem a notifica
ção prevista no n? 2 do artigo 11 ?

Se essa negociação não obtiver êxito, o dife
rendo pode ser submetido ao Tribunal de
Justiça .
Os diferendos entre um ou mais Estados

-membros e a Comissão no que se refere aos
artigos 1 ? e 10? que podem ser submetidos ao
Tribunal de Justiça são os que incidem sobre o
modo como um Estado-membro adoptou os
actos legislativos necessários para que certos
tipos de comportamento sejam considerados
infracções penais ou sobre o modo como um
Estado-membro executou a sua obrigação de
comunicar à Comissão certas informações .
O Tribunal de Justiça não tem em caso algum
competência para contestar as decisões emiti
das pelos tribunais nacionais ( em processos
relativos à violação da convenção ou de dispo

sições nacionais que apliquem a convenção ).
As altas partes contratantes poderão, se o
desejarem, especificar posteriormente, num
protocolo complementar, as normas segundo
as quais o Tribunal de Justiça pode ser compe
tente para decidir a título prejudicial sobre a
interpretação das disposções da convenção ( ! ).
(') O Conselho adoptou , na sua reunião de 28 e 29 de Novem
bro de 1996 , o acto que estabelece, com base no artigo K.3
do Tratado da União Europeia , o Protocolo relativo à

interpretação a título prejudicial pelo Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias da Convenção relativa à protecção
dos interesses financeiros das Comunidades Europeias [ docu
mento 11899/96 JUR 348 COUR 21 + COR 1 ( d ), COR 2
( en ) e REV 1 ( g )].
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Artigo 9°.: disposições de direito interno
A convenção constitui apenas uma base míni
ma . Por esse motivo, o artigo 9? enuncia o
princípo segundo o qual nenhuma disposição
da convenção obsta a que os Estados-mem
bros adoptem, nas respectivas legislações
internas, disposições mais restritivas que ultra
passem as obrigações fixadas pela convenção
ou celebrem acordos ao abrigo do artigo K.7
do Tratado da União Europeia .

Foi decidido que estas disposições serão adop
tadas, por maioria de dois terços, pelas Altas
Partes

Além disso, no que respeita às sanções, os
Estados-membros poderão decidir que para
todos os casos de fraude sejam previstas penas
privativas de liberdade .
10 .

Artigo 10": comunicação

O artigo 10? instaura um sistema de informa
ção da Comissão pelos Estados-membros . Nos
termos do n? 1 , os Estados-membros devem
comunicar à Comissão os textos que trans

põem para o seu direito interno as obrigações
que lhes incumbem em aplicação da con
venção .

O n? 2 estabelece que, sem prejuízo das obri
gações resultantes dos regulamentos comunitá
rios e em aplicação do n? 2 , alínea c ), do
artigo K.3 do Tratado da União Europeia, os
Estados-membros troquem entre si ou com a
Comissão informações sobre a aplicação da
convenção, as quais serão precisadas no Con
selho , bem como as modalidades da sua trans
missão .

Contratantes .

Poder-se-ão

nomeada

mente ter em conta as imposições nacionais

relativas ao segredo de justiça, ao segredo
profissional e à protecção dos dados informá
ticos de carácter pessoal .
11 .

Artigo 11 ": entrada em vigor
O artigo 11 . regula a entrada em vigor da
convenção em conformidade com as normas

Assim, os Estados-membro poderão, por
exemplo, ampliar o conceito de elemento
moral, previsto no n? 1 do artigo 1 ?, tor
nando-o extensível à negligência qualificada
ou não exigir a realização dos efeitos previstos
no n? 1 , alíneas a ) e b ), do artigo 1 ? para
instaurar um procedimento contra o autor de
um ilícito consumado .
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estabelecidas nessa matéria pelo Conselho . A
convenção entra em vigor noventa dias após a
notificação prevista no n? 2 pelo último
Estado-membro a proceder a esse formali
dade .

12 .

Artigo 12 ": adesão

O artigo 12? dispõe que a convenção está
aberta à adesão de todos os Estados que se
tornem membros da União Europeia e regula
o modo dessa adesão .

Se a convenção já se encontrar em vigor no
momento da adesão do novo Estado-membro,
ela entrará em vigor, para esse Estado,
noventa dias após a data do depósito do
respectivo instrumento de adesão . Se , pelo
contrário, a convenção não tiver entrado em
vigor até ao termo do período de noventa dias
após a adesão desse Estado, ela entrará em
vigor, para esse Estado, no momento da
entrada em vigor geral prevista no artigo 11 ?

E de notar que, se um Estado se tornar
membro da União Europeia antes da entrada
em vigor geral da convenção e não aderir
imediatamente a esta convenção, a convenção
entrará não obstante em vigor logo que todos
os Estados que sejam membros da União no
momento da adopção pelo Conselho do acto
que estabelece a convenção tenham depositado
os respectivos instrumentos de ratificação .

PT !
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RELATORIO EXPLICATIVO

sobre a Convenção relativa à Adesão da República da Áustria, da República da Finlândia e do
Reino da Suécia à Convenção relativa à lei aplicável às obrigações contratuais, aberta à
assinatura em Roma em 19 de Junho de 1980, bem como aos primeiro e segundo protocolos
relativos à sua interpretação pelo Tribunal de Justiça
(Texto aprovado pelo Conselho em 26 de Maio de 1997)
( 97/C 191 /02 )

INTRODUÇÃO

O grupo mostrou-se interessado na proposta da Áustria
de aproveitar a Convenção de adesão para ampliar o
âmbito das normas do artigo 5? da Convenção de Roma

A Convenção relativa à lei Aplicável às obrigações con
tratuais, aberta à assinatura em Roma em 19 de Junho de
1980 ( Convenção de Roma de 1980 ) contém, nas áreas

que rege, normas uniformes de conflito de leis . Estas
normas introduzem na matéria um complemento impor

tante à Convenção relativa à competência judiciária e à
execução das decisões em matéria civil e comercial, de 27
de Setembro de 1968 ( Convenção de Bruxelas de 1968 ).
De acordo com o artigo 28 ? da Convenção de Roma de
1980, esta apenas pode ser assinada pelos Estados que
são parte no Tratado que institui a Comunidade Econó

de 1980 relativas à protecção dos consumidores . Con

tudo, afigurou-se que a análise dessa questão se revestia
de uma certa complexidade, o que exigiria um exame
aprofundado e implicaria por consequência um atraso na
conclusão dos trabalhos. Nesta perspectiva, a Conferên
cia dos Governos dos Estados-membros, ao aprovar a
Convenção de adesão, em 29 de Novembro de 1996,

aprovou uma declaração da Delegação Austríaca que
invoca o intreresse de efectuar a análise desta questão
num futuro próximo. Esta declaração foi anexada à acta
da conferência .

mica Europeia .

A fim de aplicar igualmente as normas assim uniformiza
das aos novos Estados-membros da União Europeia que
assumiram o compromisso de aderir à Convenção de
Roma de 1980, o Comité de Representantes Permanentes
decidiu, em 1 de Fevereiro de 1996 , criar um grupo de
trabalho incumbido de preparar a adesão dos três novos
Estados-membro às convenções de Bruxelas de 1968 e de
Roma de 1980, bem como aos protocolos a elas anexos,
na versão resultante das adaptações e modificações que
lhes foram introduzidas pelas Convenções de adesão
celebradas posteriormente . Este grupo reuniu duas vezes,
tendo elaborado as alterações de ordem técnica exigidas
pela adesão dos três mencionados novos Estados .

A convenção de adesão contém disposições finais . Por
último, a convenção de adesão contém uma alteração do
protocolo anexo à Convenção de Roma de 1980, que
permite à Suécia e à Finlândia , como anteriormente à
Dinamarca , manter a respectiva legislação em matéria de
conflito de leis no que se refere ao transporte marítimo
de mercadorias .

TITULO I

Disposições gerais

Foi igualmente introduzida uma adaptação técnica ao
primeiro protocolo respeitante à interpretação da Con
venção relativa à lei aplicável às obrigações contratuais ,
assinada em 19 de Dezembro de 1988 , a seguir designado
por « primeiro protocolo de 1988 », pelo Tribunal de
Justiça das Comunidades Europeias, mencionando as
jurisdições supremas dos novos Estados-membros .

Artigo 1 .

Esta disposição prevê expressamente a adesão da Repú

blica da Áustria, da República da Finlândia e do Reino
da Suécia aos três instrumentos referidos, a saber, a
Convenção de Roma de 1980 e os primeiro e segundo
protocolos de 1988 .

O primeiro protocolo de 1988 e o protocolo que atribui
ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias deter
minadas competências em matéria de interpretação da
Convenção relativa à lei aplicável às obrigações contra

A Convenção de Roma de 1980 foi alterada por duas
precedentes convenções de adesão, ou seja, a Convenção

tuais, de 19 de Dezembro de 1988 , a seguir designado

de adesão da República Helénica, assinada no Luxem

por « segundo protocolo de 1988 » conhecidos , de uma
forma geral, por « protocolos interpretativos de 1988 »,
têm por objectivo interpretar uniformemente a Con
venção de Roma de 1980 . Nenhum destes instrumentos
entrou ainda em vigor.

burgo em 10 de Abril de 1984 , a seguir designada por
« Convenção de adesão de 1984 », e a Convenção de
adesão do Reino de Espanha e da República Portuguesa,
assinada no Funchal em 18 de Maio de 1992 , a seguir
designada por « Convenção de adesão de 1992 ». Os três
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novos Estados-membros aderiram à versão alterada da

Convenção de Roma de 1980 .

23 . 6 . 97

transporte marítimo de mercadorias respeitará o disposto
no artigo 23? da Convenção de Roma de 1980 .

TITULO II

TITULO III

Adaptações do protocolo em anexo à Convenção

Adaptações do primeiro protocolo de 1988

de Roma de 1980

Artigo 3 .
Artigo 2 .

O artigo 21 ? da Convenção de Roma de 1980 permite
que os Estados-membros mantenham uma legislação dife
rente se esta assentar numa convenção internacional de
que estes sejam parte. As normas dinamarquesas de
conflitos de leis relativas ao transporte marítimo de
mercadorias divergem da Convenção de Roma de 1980 ,
mas estão dé acordo com a legislação dos outros países
nórdicos . Entretanto, a unificação legislativa alcançada
pelos países nórdicos neste domínio não assenta ( tradicio
nalmente ) numa convenção internacional, mas resulta do
facto de os Parlamentos destes países terem adoptado
simultaneamente legislação do mesmo teor, pelo que o
artigo 21 ? não é aplicável neste caso, embora este tipo de
unificação legislativa tenha, na prática , resultados análo
gos aos que resultariam de uma convenção internacional .
Para permitir à Dinamarca manter estas disposições
comuns, foi anexado à Convenção de Roma de 1980 um
protocolo nesse sentido .

Dado que à Suécia e a Finlândia participaram na unifica
ção das normas dos países nórdicos e que estes países
devem beneficiar do mesmo tratamento que a Dinamarca,
o artigo 2? alarga o âmbito de aplicação do protocolo
àqueles dois países. Nesta ocasião, são actualizadas as
remissões para a legislação dinamarquesa .
Contudo, os Estados-membros consideraram oportuno
formular uma declaração comum, que é anexada à Con
venção, em que registam que a Dinamarca , a Finlândia e
a Suécia se declaram disponíveis para analisar em que
medida lhes será possível garantir que qualquer alteração
do seu direito nacional aplicável às questões relativas ao

A alínea a ) do artigo 2 . do primeiro protocolo de 1988
enumera os órgãos jurisdicionais supremos dos Estados
-membros que têm a faculdade de solicitar ao Tribunal de
Justiça das Comunidades Europeias que decida a título
prejudicial sobre questões de interpretação . Esta lista foi
completada pela referência aos órgãos jurisdicionais
supremos dos novos Estados-membros .

TITULO IV

Disposições finais
Artigo 4? a 8 .

As disposições finais, que se inspiram nas Convenções de
adesão de 1984 e de 1992, conferem às versões em língua
finlandesa e sueca da Convenção de Roma de 1980 e dos
primeiro e segundo protocolos de 1988 e das Convenções
de adesão de 1984 e 1992 o mesmo valor jurídico que às
restantes versões linguísticas dos mesmos documentos,
prevêem a necessidade de ratificação da Convenção de
adesão pelos Estados signatários, regulam a sua entrada
em vigor e contêm, por último, uma disposição que
estabelece que as doze versões linguísticas da Convenção
de adesão fazem igualmente fé .
Por ocasião da assinatura da Convenção de adesão, os
textos da Convenção de Roma de 1980 , dos primeiro e
segundo protocolos de 1988 e das adaptações resultantes
das adesões posteriores, foram estabelecidos nas versões
finlandesa e sueca .
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CONVENÇÃO

relativa à extradição entre os Estados-membros da União Europeia
RELATÓRIO EXPLICATIVO

(Texto aprovado pelo Conselho em 26 de Maio de 1997)
( 97/C 191/03 )
1 . CONSIDERAÇÕES

GERAIS

a ) Na reunião ministerial de Limelette de 28 de
Setembro de 1993 , os ministros da Justiça dos

Estados-membros aprovaram uma declaração,
subsequentemente adoptada pelo Conselho «Jus
tiça e Assuntos Internos », na sua sessão de 29 e
30 Novembro de 1993 , nos termos da qual incum
bia os órgãos competentes da União Europeia de
analisar a oportunidade de os Estados-membros
celebrarem entre si uma convenção de extradição
destinada a complementar a Convenção Europeia
de extradição do Conselho da Europa de 1957 e a
alterar algumas das suas disposições .

pelo Conselho em 27 de Setembro de 1996 e
assinada na mesma data por todos os Estados
-membrosí 2 ).
A convenção compreende um preâmbulo, vinte
artigos e seis declarações, que constam de um
anexo que constitui parte integrante da conven
ção .

b ) As razões subjacentes à feitura da convenção são
claramente enunciadas no seu preâmbulo .
Como demonstra a declaração adoptada em 1993 ,
o Conselho — desde o início das actividades

Para o efeito, foi esboçado um programa de traba
lho que previa a análise tanto dos procedimentos
como das condições substantivas em matéria de
extradição, na perspectiva de os tornar mais sim
ples e rápidos e, por conseguinte, facilitar a con
cessão da extradição .

desenvolvidas ao abrigo do título VI do Tratado
da União Europeia para melhorar a cooperação
judiciária em matéria penal — defendeu que a
extradição desempenha um papel fundamental
enquanto meio para facilitar o exercício da com
petência penal pelos Estados-membros.

Em 10 de Junho de 1994, o Conselho, à luz dos
trabalhos realizados até então, decidiu que haveria
que atentar em primeiro lugar nas questões específicas suscitadas pelos processos em que as pessoas
consentem na sua própria extradição . A Convenção relativa ao processo simplificado de extradição, que diz respeito à extradição de pessoas que
dão o seu consentimento, foi pois elaborado pelo
Conselho e assinada por todos os Estados-membros em 10 de Março de 1995 0 ).

Na mesma ocasião, foi defendido unanimemente
que as consideráveis similaridades entre as politi
cas penais dos Estados-membros e sobretudo a sua
confiança recíproca no bom funcionamento dos
sistemas de direito nacionais — e, em particular,
na capacidade dos Estados-membros de garanti
rem jugalmentos em processo penal que respeitam
as obrigações decorrentes da Convenção para a
protecção dos direitos do Homem e das liberdades
fundamentais — justificava que fossem igualmente
revistos os aspectos essenciais da extradição ( con
dições de extradição; fundamentos de recusa; regra
da especialidade; etc .).

Ulteriormente, os trabalhos prosseguiram sobre os
tópicos remanescentes do programa inicial, com
base num conjunto de projectos de artigos que

incluíam várias disposições de carácter processual
e substantivo . Acima de tudo, estas útlimas exigiram a intervenção política do Conselho, que em
várias ocasiões deu instruções precisas às instâncias envolvidas na elaboração do texto.
A Convenção relativa à extradição entre os Estados-membros da União Europeia foi elaborada
O JO n? C 78 de 30 . 3, 1995 , p. 1 .

As actividades levadas a cabo no âmbito do títu
lo VI do Tratado relativamente a várias formas de
crimes graves tornaram, além disso, cada vez mais
claro que, no que se refere à extradição, só uma
intervenção decidida que incidisse sobre as condi
ções substantivas traria uma melhoria significativa
da cooperação nas acções penais mais importan
tes, tais como as que respeitam aos crimes de
terrorismo ou ao crime organizado .

( 2 ) JO n? C 313 de 23 . 10 . 1996 , p . 11 .
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Foi, pois, neste entendimento que foi possível
elaborar os artigos da convenção — respeitantes à
dupla incriminação, às infracções políticas, à
extradição de nacionais e a questões relacionadas
com a regra da especialidade — que ( mais que as
outras disposições, não obstante a sua importân
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que analisará periodicamente não só o funciona
mento da presente convenção, mas também o
« funcionamento dos processos de extradição entre
os Estados-membros numa perspectiva geral », que
incluem as demais convenções e práticas nacio
nais .

cia ) fazem do novo instrumento uma verdadeira
inovação em matéria de extradição, coadunando

-se inteiramente com a intenção genérica da União
Europeia de adaptar todo o sector da cooperação
judiciária em matéria penal às necessidades presen
tes se futuras .
2.

A adptação pretendida leva a mudanças que obri
gam a rever disposições das legislações nacionais e,
em alguns casos, até as constituições dos Estados
-membros . O objectivo almejado é enunciado em
vários artigos . Alguns desses artigos permitem a
possibilidade de formular reservas . Tal possibili
dade foi , contudo, restringida ao máximo . As
reservas mais importantes possuem um alcance
limitado ( como sucede com a reserva respeitante
às infracções políticas, no artigo 5?) ou permitem
a plena derrogação ao novo princípio, mas geram
uma obrigação alternativa para o Estado-membro
que as formula ( tal é o caso do artigo 3?, que trata
da dupla incriminação ) ou estão sujeitas a um
regime especial de validade temporária destinado a
facilitar a reapreciação da matéria pelo Estado que

COMENTÁRIOS SOBRE CADA UM DOS ARTIGOS

Artigo 1 . — Disposições gerais

O objectivo da convenção consiste em complementar
e facilitar a aplicação — designadamente, nos termos
do n? 2 do artigo 28 ? da Convenção europeia de
extradição — entre os Estados-membros de alguns
instrumentos internacionais no domínio da extradição
de que alguns ou todos os Estados-membro se torna
ram partes . Tais instrumentos são enumerados no n? 1
do artigo 1 ? da presente convenção .

formulou a reserva ( tal é o caso da reserva ao

artigo 7?, que regula a extradição de nacionais ).
Acresce que a possibilidade de uma revisão perió
dica de todas as reservas, incluindo as que não
estão subordinadas ao referido regime de validade
temporária, se encontra prevista na declaração do
Conselho relativa ao acompanhamento, apensa à
convenção .

c ) Já na sua declaração de 1993 , o Conselho defen
dera que o novo instrumento não deveria substi
tuir as convenções existentes, mas complementá
-las . Este carácter complementar da nova conven
ção está expresso no artigo 1 ? e é parcialmente
referido no preâmbulo, em que se especifica que as
disposições das convenções existentes continuam a
ser aplicáveis a todas as matérias que não são
reguladas pela presente convenção . Assim, esta
Convenção não impõe qualquer obrigação de pro
ceder à extradição, obrigação essa que se encontra
prevista nas « convenções-mãe ».

Os instrumentos mencionados no referido n? 1 são em

parte « convenções-mãe » (a Convenção europeia de
extradição e o Tratado do Benelux ) e em parte
instrumentos complementares dessas convenções (a
Convenção europeia para repressão do terrorismo e a
Convenção de aplicação de Schengen ).

A presente convenção é uma convenção complementar
de todos esses acordos . Por conseguinte, não pode ser
utilizada como única base jurídica para a extradição.
Como se assinala nas considerações gerais do presente
relatório explicativo, outra consequência de a conven
ção se inserir no âmbito da Convenção europeia de
extradição e dos outros instrumentos supracitados é
que as disposições dessas convenções permanecem em
vigor para todas as matérias não abrangidas pela
presente convenção . Do mesmo modo, todas as reser
vas e declarações respeitantes às referidas convenções
continuam a ser aplicáveis entre os Estados-membros
que sejam partes nesta convenção, desde que incidam
sobre matérias não reguladas pela presente conven
ção .

Esta metodologia — que significa que o texto se
concentrou em aspectos que verdadeiramente care
ciam de modificação — levará a que o regime
europeu de extradição constitua uma teia de
vários conjuntos complexos de normas convencio
nais que não são válidas para todos os Estados e
que se conjugarão com as legislações internas. E
por esta razão, entre outras, que o Conselho, na
declaração relativa ao acompanhamento, afirmou

Neste contexto, deverá ser dada atenção à declaração
feita por Portugal, anexa a esta convenção, sobre a
sua reserva a respeito do artigo 1 ? da convenção
europeia , relativamente à extradição solicitada para
uma infracção punível com pena ou medida de segu
rança perpétua . Na sua declaração, Portugal afirma
que apenas concederá a extradição por tais infracções
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se considerar suficientes as garantias prestadas pelo
Estado-membro requerente de que aplicará as medidas
de alteração de que a pessoa reclamada possa benefi
ciar . E assinalado nessa declaração que Portugal con
cederá a extradição sob essa condição, em conformi
dade com as disposições relevantes da sua Constitui
ção e com a interpretação que lhes foi dada pelo seu
Tribunal Constitucional . Simultaneamente, Portugal
reafirma na sua declaração que o artigo 5? da Con
venção relativa à adesão de Portugal à Convenção de
aplicação de Schengen permanece válido .

matéria e extradição, nem os convénios de extradição
com base numa legislação uniforme ( como, por exem
plo, nas relações entre os países nórdicos ) ou em
legislação recíproca que prevejam a execução no terri
tório dum Estado-membro de mandados de detenção

O carácter complementar da presente convenção signi
fica igualmente que quando trata de uma matéria que
é também tratada nas convenções referidas no n? 1 e
as disposições são contraditórias, prevalecem as dispo
sições da presente convenção . Tal se verifica mesmo
que hajam sido feitas declarações ou reservas a essas
outras convenções, salvo se a presente convenção
estipular expressamente o contrário . Sempre que ade
quado, o presente relatório explicativo indica as rela
ções entre a presente convenção e as demais conven

Artigo 2? — Factos determinantes da extradição

ções .

emitidos

no

território

de

outro

Estado-membro

( como, por exemplo, nas relações entre o Reino Unido
e a Irlanda ).

O n? 1 especifica os factos que são determinantes da
extradição . O número de factos determinantes da
extradição aumentará muito provavelmente de modo

significativo por via da aplicação deste artigo . Este
número prevê que os factos devem ser puníveis pela
lei do Estado-membro requerente e do Estado-mem
bro requerido, reiterando assim a regra da dupla
incriminação já enunciada nas « convenções-mãe » (o

Exise também, como se assinala no preâmbulo, um
elo entre a presente convenção e a Convenção relativa
ao processo simplificado de extradição entre os Esta
dos—membros da União Europeia , embora essa cone
xão não seja especificamente referida no artigo 1 ?
Com a entrada em vigor de ambas as convenções,
situações haverá em que os dois instrumentos se
aplicarão simultaneamente, uma vez que algumas das
questões tratadas na presente convenção poderão ser
igualmente suscitadas quando a pessoa procurada dá
o seu consentimento à extradição .

O presente artigo da convenção foi redigido de forma
distinta do correspondente artigo 1 ? da Convenção
relativa ao processo simplificado de extradição em
virtude das diferenças de conteúdo e de natureza dos
dois instrumentos, embora ambos sejam complemen
tares de convenções existentes. Nomeadamente, a pre
sente convenção altera em certa medida as condições
da extradição entre os Estados-membros, ao modificar
o actual regime jurídico da extradição tal como fun
ciona com base nas « convenções-mãe ». A Convenção

artigo 3'.' trata de uma excepção especial à regra ).
Altera igualmente a sanção mínima exigida para a
extradição, que é uma pena ou medida de segurança
privativa da liberdade de duração máxima não infe
rior a doze meses no que se refere à lei do Estado
-membro requerente . Este limiar foi reduzido para um
período máximo não inferior a seis meses no que se
refere à lei do Estado-membro requerido .

O período de um ano constitui o limiar normal nos
termos da Convenção europeia de extradição, mas é
subordinado às reservas expressas na matéria por
alguns Estados na altura da ratificação . Decorre do
artigo 17? da presente convenção que não podem ser
feitas reservas nesta matéria . Este limiar de um ano

coaduna-se igualmente com a solução adoptada no
artigo 61 ? da Convenção de aplicação de Schengen . O
n? 1 do artigo 2? do Tratado do Benelux, que prevê
um limiar de seis meses no que se refere à lei do
Tratado requerente, prevalece sobre a presente con
venção, devido ao seu carácter mais favorável em
matéria de extradição, no que diz respeito ao regime
de extradição entre os Estados partes nesse Tratado .

relativa ao processo simplificado de extradição, por
outro lado, rege os aspectos processuais de alguns
casos de extradição que não eram tratados pelas
« convenções-mãe » .

O limiar de seis meses no que se refere ao Estado
-membro requerido constitui uma inovação para a
maioria dos Estados-membros .

O n? 2, que deverá ser lido em conjugação com o n .' 3

do artigo 28? da Convenção europeia de extradição,
prevê que o n? 1 não afecta a aplicação de disposições
dos acordos bilaterais ou multilaterais que proporcio
nem aos Estados-membros regimes mais favoráveis em

No que respeita ao n? 2, alguns Estados-membro
recusaram a concessão da extradição em virtude de as
respectivas legislações nacionais não preverem qual
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quer medida de segurança comparável, na sua essên
cia, à que fundamenta o pedido de extradição,

23 . 6 . 97

formulado qualquer reserva em relação ao artigo 25?
da Convenção europeia de extradição . O n? 2 foi
redigido no intuito de deixar bem clara a situação
jurídica, por forma a que a extradição entre os
Estados-membros não possa ser recusada com esse

mas de conspiração — e ainda mais, as diferenças
entre as infracções de associação criminosa, por um
lado, e as infracções de conspiração, por outro —
afiguravam-se especialmente sensíveis no domínio da
extradição, na medida em que, devido à ausência da
necessária dupla incriminação, a extradição pode ser
impossibilitada em relação a crimes relevantes para a
luta contra a criminalidade organizada sob todas as

fundamento .

formas .

embora esses mesmos Estados-membros não tenham

O n? 3 trata da chamada extradição acessória e
contém uma disposição semelhante à do artigo 1 ? do
segundo protocolo à Convenção europeia de extradi
ção. Com base neste número, o Estado-membro
requerido também terá o direito de conceder a extra

dição para factos que não preencham as condições de
extradição exigidas nos termos do n? 1 mas que sejam
puníveis com multa . Considerou-se que deixa de haver
razões para a não extradição quando a pessoa recla
mada deve ser extraditada por um facto grave que
preencha os requisitos referidos no n? 1 . Neste caso, a
pessoa em questão não deverá deixar de ser julgada
por factos de menor gravidade e os tribunais do
Estado-membro requerente encontrar-se-ão em condi
ções de a julgar por todas as infracções .

Outro aspecto da questão das infracções não passíveis
de extradição puníveis com multa é regido pelo n? 1
do artigo 10?, que trata dos casos em que o pedido de
extradição não incluía tais infracções, mas o Estado
-membro requerente pode agir em relação às mesmas
após a pessoa ter sido extraditada .

O propósito do artigo 3 . é obviar a esta dificuldade,
prevendo uma excepção à regra da dupla incrimina
ção, em derrogação do n? 1 do artigo 2? da presente
convenção e dos correspondentes artigo 2? da Con
venção europeia de extradição e artigo 2? do Tratado
do Benelux . Para o efeito, o n? 1 estipula que quando
a infracção penal em que se baseia o pedido de
extradição for, pela lei do Estado-membro requerente,
qualificada como conspiração ou associação crimi
nosa, a extradição não pode ser rescusada pelo sim
ples facto de a lei do Estado-membro requerido não
prever que a mesma conduta constitui uma infracção .
Como é evidente, os demais fundamentos para a
recusa contemplados na presente convenção ou nou
tras convenções aplicáveis permanecem em vigor.

Contudo, esta importante disposição está subordinada
a duas condições, ambas assinaladas no n? 1 . Segundo
a primeira condição, a infracção deve ser punível, pela
lei do Estado-membro requerente , com pena ou
medida de segurança privativas da liberdade de dura
ção máxima não inferior a doze meses . Para maior
clareza, o limiar já indicado no artigo 2? é explicita
mente reafirmado .

Artigo 3 . — Conspiração (conspiracy) e associação
criminosa

Desde 1993 , a União Europeia, no âmbito das suas
medidas contra as formas mais graves de criminali
dade, tem defendido, em especial, que deverá ser
conferida uma elevada prioridade às formas mais
graves de criminalidade organizada e terrorismo .
Neste contexto, tem-se verificado com frequência que
não existem nas legislações internas dos Estados
-membros disposições homogéneas que criminalizem a
associação de duas ou mais pessoas com vista à
prática de crimes. Esta circunstância deve-se ao facto
de haver tradições jurídicas distintas, mas não se
traduz em diferentes políticas penais . Tais diferenças
podem dificultar a cooperação judiciária .

A segunda condição estabelece que a associação crimi
nosa ou a conspiração devem ter por objectivo a
prática de :

a ) « uma ou mais infracções referidas nos artigos 1 ? e
2? da Convenção europeia para a repressão do
terrorismo », ou

b ) « qualquer outra infracção, punível com pena ou
medida de segurança privativas da liberdade de
duração máxima não inferior a 12 meses, no
âmbito do tráfico de droga e de outras formas de
crime organizado ou de outros actos de violência
que atentem contra a vida , a integridade física ou
a liberdade das pessoas ou que criem um perigo

Em particular, as diferenças entre as várias formas de
associação criminosa abrangidas pelas leis penais dos

colectivo para as pessoas ». O n? 2 indica a docu
mentação que constitui a base em função da qual
o Estado-membro requerido decidirá se esta

Estados-membros e as existentes entre as várias for

segunda condição se encontra preenchida .

23 . 6 . 97

PT I

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N? C 191 / 17

Estas condições mostram que a derrogação excepcio
nal ao requisito da dupla incriminação só se justifica e
aplica em relação a associações criminosas ou conspi
rações especialmente graves e que a apreciação dessa
gravidade tem de se basear na natureza das infracções
que constituem a finalidade das pessoas que conspi
ram, criam ou tomam parte numa associação crimi
nosa . As infracções reputadas graves pela presente
convenção nesta acepção inscrevem-se em três catego
rias : infracções terroristas, infracções relacionadas
com a criminalidade organizada , incluindo o tráfico
de droga, e infracções violentas .

mente de consistir na participação da pessoa na
efectiva execução da ou das infracções em causa .
O contributo pode, na verdade, ser de natureza
subordinada ( mera preparação material; apoio
logístico à deslocação ou estadia de pessoas e
condutas afins ). O número não estipula que a
pessoa que contribui para a prática da infracção
tenha de ser « membro » do grupo. Por conse
guinte, se uma pessoa que não desempenhe qual
quer papel enquanto membro de um grupo alta
mente organizado contribuir para a actividade
criminal do grupo — ocasional ou permanente
mente — também esse tipo de contributo será
abrangido pela disposição em questão, desde que
estejam presentes os outros elementos que consti

Ao invés, o n? 1 não contém uma definição de
asociação criminosa ou conspiração, bastando que a
infracção na qual se baseia o pedido de extradição
seja classificada como associação criminosa ou conspi
ração pela lei do Estado-membro requerente .

tuem o contributo, conforme indicado no n? 4,

— tal como se estipula no referido número, «a contri
buição terá de ser intencional e fundada no conhe
cimento da finalidade e das actividades criminosas

Contudo, uma vez que o princípio da dupla incrimi
nação constitui, para muitos Estados-membros, um
princípio consignado da legislação em matéria de
extradição, entendeu-se que convinha prever uma
solução alternativa para o n? 1 . Para tal, os n?s 3 e 4
prevêem uma combinação entre uma reserva ao n? 1 e
uma obrigação de tornar o comportamento descrito
no n? 4 passível de extradição, nos termos do n? 1 do
artigo 2?

em geral do grupo ou da intenção do grupo de
cometer a infracção ou infracções em causa ». Este
texto classifica o contributo de dois modos : pri
meiro, o contributo tem de ser intencional, o que
exclui os contributos não intencionais; em segundo
lugar, a natureza dos grupos criminosos e as
circunstâncias em que o contributo é dado variam,
pelo que se exige que seja especificado um ele
mento de conhecimento . A este respeito, o texto
prevê que os elementos de conhecimento se
baseiem no conhecimento da finalidade e das acti

vidades criminosas em geral do grupo ou da in
tenção do grupo de cometer uma ou mais das
infracções em causa ,

Nos termos do n? 3 , um Estado-membro pode reser
var-se o direito de não aplicar o n? 1 , ou de aplicá-lo
sob determinadas condições a especificar na reserva .
O Estado-membro que formula uma reserva tem a
liberdade de decidir qual o teor dessas condições.

Sempre que haja sido formulada uma reserva — com
ou sem condições — aplicar-se-á o n? 4 . Este número
descreve o comportamento que os Estados-membros
tornarão possível de extradição nas respectivas legisla
ções nacionais . Para o efeito, sem que se utilizem
conceitos como os de associação criminosa ou de
conspiração, é utilizada uma série de elementos objec
tivos :

— tem de ser um comportamento que contribua para
a prática, por um grupo de pessoas agindo com
uma finalidade comum, de uma ou mais infracções
dos tipos referidos no n? 4,

— o contributo pode ser de qualquer natureza, e será
no âmbito de uma avaliação objectiva consagrada
a um determinado caso que se determinará se o
comportamento contribui para a perpetração de
uma ou mais infracções . Tal como se afirma neste
número, o comportamento não tem necessaria

— as infracções de um grupo para cuja prática uma
pessoa contribui são aquelas a que se referem as
alíneas a ) e b ) do n? 1 . Também neste caso, a
especial obrigação da disposição em questão se
justifica à luz da gravidade das infracções pratica
das ou planeadas pelo grupo .

Artigo 4° — Decisão de privação de liberdade num
local que não seja um estabelecimento prisional

O artigo 12 . da Convenção europeia de extradição
prevê que o pedido de extradição seja baseado numa
decisão que aplique uma pena privativa de liberdade
ou uma medida de segurança ou — no caso de uma
extradição para efeitos de procedimento penal — num
mandado de captura ou outro acto dotado da mesma
força . Por força de tais actos, a pessoa é usualmente
privada de liberdade num estabelecimento prisional .

Contudo, têm sido criados ou há a probabilidade de
virem a ser criados novos tipos de medidas restritivas
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da liberdade individual com vista à instrução dos
processos ou mesmo em substituição do cumprimento
de sentenças . Em alguns Estados-membros, a lei per
mite que as autoridades judiciais recorram à detenção
domiciliária ou, em qualquer caso , independentemente
da designação da medida , prevê que a pessoa seja
privada de liberdade num local que não seja um
estabelecimento prisional .

Uma vez que, nos termos dessas leis, a privação de
liberdade num local que não seja um estabelecimento
prisional é equivalente, tanto na sua finalidade como
no regime jurídico, à privação de liberdade em estabe
lecimento prisional, sendo a única diferença o local
em que a pessoa é mantida sob custódia, considerou
-se que este procedimento distinto não deveria ter
efeito negativo sobre a extradição .
Para evitar que uma interpretação restrita do supraci
tado artigo da Convenção europeia de extradição ou
do correspondente artigo 11 ? do Tratado do Benelux
constitua impedimento à extradição, o artigo 4? esti
pula que a extradição não pode ser recusada apenas
pelo facto de a decisão que fundamenta o pedido
prever a privação de liberdade num local que não seja
um estabelecimento prisional .
Esta disposição não exige alterações às normas nacio
nais relativas à detenção e privação da liberdade
individual , nem sequer para efeitos de extradição;
também não altera as demais condições de concessão
da extradição ou de recusa da mesma .

Ao pedir uma extradição, pode afigurar-se útil para o
Estado-membro requerente explicar o alcance e a
natureza jurídica da detenção domiciliária ou da deci
são similar que fundamenta o pedido, especialmente
quando a privação de liberdade num local que não
seja um estabelecimento prisional não se encontre
previta no Estado-membro requerido .

Artigo 5 . — Infracções políticas
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recusa de extradição entre Estados-membros da União
Europeia . O artigo 5? resultou dessa revisão .

As significativas alterações introduzidas pelas novas
disposições devem ser lidas em conexão com a decla
ração conjunta dos Estados-membro apensa à Conve
nção relativa ao direito de asilo ( Convenção relativa
ao estatuto dos refugiados, de 1951 , na versão alte
rada pelo Protocolo de Nova Iorque de 1967 ), na qual
se consigna a relação entre esta convenção e as
disposições em matéria de asilo incluídas nas consti
tuições de alguns Estados-membros e nos instrumen
tos internacionais relevantes .

O artigo 5? reflecte uma dupla abordagem: por um
lado, o n? 1 prevê que, para efeitos de extradição,
nenhuma infracção pode ser considerada como uma
infração política; por outro lado, o n? 2 , ao admitir a
possibilidade de derrogar a tal princípio por meio de
reservas, especifica que não podem ser formuladas
reservas a respeito de actos terroristas . Por conse

guinte, o referido princípio continua a ser aplicável
neste domínio .

O artigo 3? da Convenção europeia de extradição e o
artigo 3 ? do Tratado do Benelux excluem a extradição
por infracções políticas . A Convenção europeia para a
repressão do terrorismo prevê, no artigo 1 ?, uma
excepção a essas normas, ao estipular a obrigação de
não se considerar uma infracção enumerada nesse
artigo como infracção política, como infracção rela
cionada com infracções políticas ou como infracção
inspirada por motivos políticos . Acresce que a última
destas convenções permite, no artigo 2?, que um
Estado parte decida não considerar como infracção
desse tipo qualquer infracção grave que envolva um
acto de violência, não abrangido pelo artigo 1 ?, contra
a vida , a integridade física ou a liberdade da pessoa,
ou uma infracção grave que envolva um acto contra a
propriedade, se esse acto gerar um perigo colectivo
para as pessoas, bem como nos casos de tentativa de
praticar qualquer uma das infracções atrás referidas
ou de participação como cúmplice da pessoa que
pratica ou tenta praticar tal infracção .

O n? 1 do presente artigo prevê a total abolição da
possibilidade de invocar a excepção da infracção polí
tica .

O empenhamento comum dos Estados-membros em
prevenir e lutar contra o terrorismo, frequentemente
salientado pelo Conselho Europeu, e a consequente
necessidade de melhorar a cooperação judiciária no
intuito de excluir o risco de uma actuação desse tipo
escapar às sanções , levaram à revisão da questão das
infracções políticas em relação com a extradição .
Em face da similaridade dos conceitos políticos dos
Estados-membros e da confiança básica no funciona
mento dos seus sistemas de justiça penal , era lógico
reapreciar se a excepção da infracção política deveria
continuar a ser aplicada como fundamento para

O n? 1 retoma a redacção do artigo 1"? da Convenção
europeia para a repressão do terrorismo, mas a dispo
sição já não se restringe a uma lista de infracções . O
n? 1 da presente convenção prevalece por conseguinte
sobre o n? 1 do artigo 3 ? da Convenção europeia de
extradição e o n? 1 do artigo 3? do Tratado do
Benelux, bem como sobre os artigos 1 ? e 2? da
Convenção europeia para a repressão do terrorismo .

Como se refere no n? 3 , o n? 1 do presente artigo em
nada afecta o disposto no n? 2 do artigo 3? da
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Convenção europeia de extradição ou no artigo 5 . da
Convenção europeia para a repressão do terrorismo.
Nos termos dessas disposições, que podem por conse
guinte ser plenamente aplicadas, o Estado-membro
requerido pode continuar a recusar a extradição se
esta tiver sido solicitada com a finalidade de perseguir
ou punir uma pessoa em virtude da sua raça, religião,
nacionalidade ou convicções políticas, ou se a situação
da mesma pessoa puder ser agravada por qualquer
dessas razões .

A possibilidade de tais circunstâncias ocorrerem entre
os Estados-membros da União Europeia no decurso
de um processo de extradição é provavelmente teóri
ca . Contudo, uma vez que o respeito pelos direitos e
liberdades fundamentais é um principio imprescritível
da União Europeia e, como já se disse, se encontra
subjacente aos progressos que a União pretende reali
zar através da presente convenção, considerou-se que
o texto não deveria demarcar-se da supracitada norma
tradicional de protecção das pessoas contra procedi
mentos penais influenciados por discriminações políti
cas e que a validade dessa norma tinha de ser explici
tamente frisada .

O n? 3 é também referido na declaração, anexa à
convenção, em que a Grécia especifica que, partindo
das disposições desse número, é possível interpretar a
totalidade do artigo em conformidade com a Consti
tuição grega .

O n? 2 — como atrás se referiu — prevê que todo o
Estado-membro pode opor uma reserva que restrinja a
aplicação do n? 1 a duas categorias de infracções :

a ) As especificadas nos artigos 1 ? e 2 . da Convenção
europeia para a repressão do terrorismo ( que
abrangem as infracções mais graves, tais como a
tomada de reféns, a utilização de armas de fogo e
explosivos, os actos de violência contra a vida ou
a liberdade das pessoas, ou que criam um perigo
colectivo para as pessoas );

b ) As infracções de conspiração ou de associação
criminosa para cometer um ou mais dos actos
referidos na alínea a ) supra.

No que se refere às categorias citadas em último
lugar, a presente convenção vai além do âmbito da
alínea f) do artigo 1 ? da convenção europeia para a
repressão do terrorismo, que se limita a uma tentativa
de cometer qualquer uma das infracções referidas no
artigo 1 ? ou à participação como cúmplice de uma
pessoa que cometa ou tente cometer essas infracções .
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Ao contrário do que prescreve o n? 1 do artigo da
presente convenção, a conspiração e associação a que
se refere a alínea b ) do n? 2 do presente artigo apenas
são consideradas na medida em que constituam um
comportamento que corresponda à descrição contida
no n? 4 do artigo 3?

Por último, o n? 4 completa as disposições do artigo
prevendo que as reservas feitas nos termos do
artigo 13? da Convenção europeia para a repressão do
terrorismo deixam de ser aplicáveis . O n? 4 é válido
tanto para os Estados-membros que aplicam plena
mente o princípio enunciado no n? 1 como para os
que opuserem a declaração ao abrigo do n? 2 .

Artigo 6 . — Infracções fiscais

O artigo 5 . da Convenção europeia de extradição e o
artigo 4? do Tratado do Benelux prevêem que a
extradição por infracções fiscais apenas será conce
dida se os Estados partes assim o tiverem decidido a
respeito de qualquer infracção ou categoria de infrac
ções dessa natureza . O artigo 2? do segundo protocolo
adicional à convenção europeia anula a restrição pre
vista no artigo 5? dessa convenção, mas esse protocolo
não foi ratificado por todos os Estados-membros e
não se aplica entre Estados-membros para os quais se
encontrem em vigor outros acordos de extradição que
não a convenção europeia . O artigo 63 ? da Con
venção de aplicação de Schengen levanta parcialmente
a restrição para as infracções fiscais .

Os n . 1 e 2 prescrevem para todos os Estados
-membros o mesmo regime jurídico que o do segundo
protocolo à convenção europeia, prevalecendo desse
modo sobre os artigos anteriormente referidos da
convenção europeia e do Tratado do Benelux, bem
como sobre a Convenção de aplicação de Schengen.

O n . 1 consagra o princípio de que a extradição
também será concedida por infracções fiscais que
correspondam, nos termos da lei do Estado-membro
requerido, a uma infracção da mesma natureza .

Uma vez que as leis dos Estados-membros podem
divergir no que se refere aos elementos constitutivos
das diversas infracções relacionadas com taxas e
impostos, direitos, alfândegas e câmbios, foi conside
rado adequado conceder ao Estado-membro requerido
uma ampla margem de apreciação para determinar se,
na respectiva lei, existe uma infracção que corres
ponda à infracção pela qual a extradição é solicitada .
Por conseguinte, para que fique cumprido o requisito
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da dupla incriminação, basta que uma infracção seja
considerada « da mesma natureza » (*).

O n? 2 consagra uma norma semelhante à contida no
segundo protocolo (**), que prevê que a extradição
não pode ser recusada com o fundamento de que a
legislação do Estado-membro requerido não impõe o
mesmo tipo de taxas e impostos que a legislação do
Estado requerente . Também aqui, a ideia fundamental
é que os elementos essenciais constitutivos da infrac
ção serão decisivos para garantir a aplicação do
princípio da dupla incriminação .
O n? 3 permite que seja apresentada uma reserva em
relação a infracções não relacionadas com impostos
especiais de consumo, o imposto sobre o valor acres
centado ou os direitos aduaneiros, que podem ser
excluídos do âmbito de aplicação da convenção . Ao
invés , no que se refere a infracções em matéria de
impostos especiais de consumo, imposto sobre o valor
acrescentado ou direitos aduaneiros, não pode haver
derrogações ao n? 1 do artigo através da utilização da
possibilidade de reserva. Tendo sido oposta reserva, o
mesmo se aplica em relação ao artigo 10?, como
dispõe o n? 4 desse artigo .
Os Estados-membros que são partes no segundo pro
tocolo não imporão um regime mais restritivo para a
extradição relacionada com infracções fiscais que o já
acordado ao abrigo do segundo protocolo . Por conse
guinte, os Estados-membros que sejam partes no
segundo protocolo e não tenham formulado uma
reserva relativamente ao artigo 2? do mesmo não
poderão fazer a declaração prevista no n? 3 .

Artigo 7o. — Extradição de nacionais

Este artigo deverá ser lido em conjugação com a
declaração do Conselho sobre o conceito de « nacio
nais » e da declaração da Dinamarca , da Finlândia e
da Suécia relativa ao artigo 7? da convenção .

Poucos são os Estados-membros que extraditam os
seus próprios nacionais . O artigo 6? da convenção
europeia prevê uma recusa discricionária com funda
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mento na nacionalidade e o artigo 5? do Tratado do
Benelux exclui explicitamente a extradição de nacio
nais . Nalguns Estados-membros, existem barreiras
constitucionais à extradição de nacionais, e noutros
esta está proibida por lei .

O n? 1 fixa o princípio de que a extradição não pode
ser recusada pelo facto de a pessoa sobre a qual recai
o pedido ser nacional do Estado-membro requerido,
na acepção do artigo 6? da Convenção europeia de
extradição . Esta disposição representa um importante
passo no sentido da eliminação de um dos tradicionais
obstáculos à extradição entre Estados-membros . As
razões desta mudança, como já se frisou na parte
geral do relatório explicativo, deverão ser buscadas na
partilha de valores, nas tradições jurídicas comuns e
na confiança mútua no bom funcionamento dos siste
mas de justiça penal dos Estados-membros da União
Europeia .

Este artigo não define o termo « nacional » de um
Estado-membro, mas faz uma referência ao artigo 6?
da Convenção Europeia de extradição. Prevê aquele
artigo que as partes podem, mediante declaração,
definir o termo « nacionais ».

Vários Estados-membros fizeram declarações a este
respeito, nomeadamente a Dinamarca, a Finlândia e a
Suécia . Estes três Estados-membros definiram « nacio

nais » como os nacionais dos Estados nórdicos ( Dina

marca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia ), assim
como os estrangeiros domiciliados no território de um
desses Estados . Considerou-se que estas declarações
tinham um alcance demasiado vasto. Assim, no con
texto da presente convenção, a Dinamarca , a Finlân
dia e a Suécia confirmam, através da declaração anexa
à convenção, que, nas suas relações com outros Esta
dos-membros que assegurem igual tratamtento, não
invocarão a definição de nacionais dada ao abrigo da
convenção europeia como fundamento para rescusar a
extradição de residentes de Estados não nórdicos .

O n? 2 prevê a possibilidade de derrogar ao princípio
geral fixado no n? 1 . A possibilidade de reserva a este
respeito foi considerada adequada uma vez que a
proibição de extradição de nacionais é consignada no
direito constitucional ou em leis nacionais baseadas

em tradições jurídicas de longa data cuja alteração se
afigura complexa . Contudo, o n? 3 prevê um sistema
que incentivará a revisão das reservas feitas .

(*) O facto de a versão inglesa autêntica do segundo protocolo
utilizar os termos « an offence of the same nature » e não

« similar offence », como na presente convenção, não se
destina a instaurar qualquer distinção entre os regimes
baseados nos dois instrumentos , mas deve-se meramente a
razões técnicas .

(**) O facto de o texto inglês da convenção não ser exacta
mente o mesmo que o da versão inglesa autêntica do
segundo protocolo deve-se meramente a razões técnicas .

Nos termos do n . 2, a reserva é feita mediante uma

declaração segundo a qual não será autorizado a
extradição de nacionais ou que esta apenas será
autorizada em certas condições, cujo teor é deixado à
discrição de cada um dos Estados-membros que faz a
declaração . Por exemplo, o Estado-membro pode indi
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car que não extraditará os seus nacionais para efeitos
de cumprimento de pena e que só os extraditará para
efeitos de instauração de procedimento judicial na
condição de a pessoa extraditada, caso seja conde
nada, lhe ser devolvida com vista ao cumprimento da
sentença . Além disso, os Estados-membros poderão
indicar que aplicarão sempre à extradição dos seus
próprios nacionais o princípio da dupla incriminação,
a regra da especialidade e a proibição de reextradição
para outro Estado-membro .
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data em que expira o período de cinco anos durante o
qual a reserva era válida .
Ao manter a sua reserva, o Estado-membro pode
alterá-la no sentido de flexibilizar as condições de
extradição . Em caso algum pode o Estado membro
alterar a reservar em termos que tornariam mais
restritas as suas condições de extradição, como seria o
de aditar novas condições .

Neste contexto, dever-se-á recordar a declaração do
Conselho sobre o conceito de « nacionais ». Nos ter

mos de tal declaração, a noção de « nacional » utili
zada na acepção da presente convenção não afectará
qualquer definição distinta utilizada ou dada na Con
venção do Conselho da Europa, de 21 de Março de
1983 , relativa à transferência de pessoas condenadas .
Esta declaração não afecta qualquer reserva feita ao
abrigo da presente convenção.

Artigo 8 . — Prescrição

Nos termos do artigo 10? da Convenção europeia de
extradição e do artigo 9? do Tratado do Benelux, a
extradição não será concedida se a pessoa tiver ficado
imune em virtude de o procedimento criminal ou a
pena estarem extintos por prescrição, nos termos da
legislação do Estado requerente ou do Estado reque
rido .

O n? 3 prevê que a reserva é válida por cinco anos e
renovável por períodos sucessivos da mesma duração .
Durante esse período, todo o Estado-membro pode,
em qualquer momento, retirar total ou parcialmente a
sua reserva . Este número prevê procedimentos que
garantem que as reservas não expirarão automatica
mente sem que o Estado-membro tenha sido devida
mente notificado duas vezes pelo depositário da con

O n? 1 do presente artigo prevê que o pedido de
extradição não pode ser recusado pelo facto de o
procedimento penal ou a pena terem prescrito, nos
termos da legislação do Estado-membro requerido .
Esta abordagem facilitará a extradição entre Estados
-membros .

venção .

O n? 2 torna facultativa a aplicação do artigo por
Este procedimento obedecerá aos seguintes trâmites :
doze meses antes do termo de cadas período de cinco
anos, o depositário informa o Estado-membro interes
sado de que a reserva expirará nessa data . O Estado
-membro, o mais tardar três meses antes do termo de

cada período de cinco anos, notificará o depositário
das suas intenções em conformidade com o terceiro
parágrafo do n? 3 . Caso o Estado-membro tenha
notificado o depositário de que mantém a sua reserva,
esta é prorrogada por um período de cinco anos a
contar do dia seguinte ao da data de expiração da
reserva .

Caso o Estado-membro não indique as suas intenções
em conformidade com o procedimento previsto, a
reserva é considerada automaticamente prorrogada
por um prazo de seis meses, a contar do dia seguinte
ao termo do período de cinco anos . O depositário
informará o Estado-membro dessa prorrogação auto
mática e da data final em que a reserva caducará
definitivamente . Na sua notificação, o depositário
recordará ao Estado-membro o disposto no quarto

parágrafo do n? 3 do presente artigo .
Caso o Estado-membro notifique que mantém a sua
reserva ao abrigo do n? 2 deste artigo, considerar-se-á
que o prazo de prorrogação da reserva corre, em
qualquer caso, a contar do primeiro dia seguinte à

forma a permitir que a legislação do Estado-membro
requerido seja tida em conta quando a infracção é
uma infracção para a qual esse Estado-membro é
competente para instaurar processo ou executar sen
tença . O artigo 9? contém uma disposição baseada em
considerações semelhantes .

Artigo 9 . — Amnistia

O presente artigo é novo em relação à Convenção
europeia de extradição e ao Tratado do Benelux, mas
consagra a norma já consignada no artigo 4? do
segundo protocolo adicional à convenção europeia e
está em conformidade com o n? 2 do artigo 62? da
Convenção de aplicação de Schengen.
Este artigo prevê que uma amnistia declarada no
Estado-membro requerido, sendo esse Estado compe
tente para instaurar procedimento penal pela infrac
ção nos termos da sua legislação penal, constitui razão
obrigatória para a não concessão da extradição .
Cumpre assinalar que o facto de a amnistia só impedir
a extradição quando o Estado-membro requerido tem
competência para a infracção reflecte mesmo tipo de
considerações que as tecidas a respeito do n? 2 do
artigo 8?
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Artigo 10° — Factos diferentes dos que motivaram o
pedido de extradição

O artigo 10 . deverá ser apreciado em conexão com o
artigo 14? da Convenção europeia de extradição e
com o correspondente artigo 13? do Tratado do
Benelux. O artigo 10? contém novas disposições ao
abrigo das quais um Estado-membro que tenha obtido
uma extradição pode exercer mais facilmente a sua
competência penal ( no que se refere a processos,
jugamentos e execução de penas ) em relação a infrac
ções, cometidas antes da entrega da pessoa, distintas
daquelas pelas quais a extradição foi pedida . Com
base no artigo 10?, um Estado-membro requerente
pode agir, para os efeitos acima referidos, sem ter de,
previamente, pedir e obter o consentimento do
Estado-membro que concedeu a extradição .

Este sistema simplificado aplica-se nos quatro casos
referidos no n? 1 . As alíneas a ), b ) e c ) dizem respeito
a casos nos quais a extradição pode não ter sido
requerida ; o caso a que se refere a alínea d ), ao invés,
diz respeito a infracções para as quais a extradição
pode ter sido requerida e obtida .

Nos termos do n . 1 , alínea a ), do artigo 10 ., um
Estado-membro requerente pode instaurar ou prosse
guir o processo contra uma pessoa, ou julgar essa
pessoa, por uma infracção que não seja punível com
medida restritiva da liberdade individual .

Nos termos do n? 1 , alínea b ), do artigo 10?, um
Estado-membro requerente pode instaurar ou prosse
guir um processo contra uma pessoa , ou julgar essa
pessoa, mesmo que a infracção seja punível com
medida restritiva da liberdade individual , desde que ao
longo do processo ou em resultado deste a pessoa não
seja submetida a qualquer restrição da sua liberdade
individual . Significa isto que se a pessoa for conde
nada a pena ou medida de segurança que implique
restrição da liberdade, tal sentença não pode ser
executada a não ser que o Estado-membro requerente
obtenha consentimento da pessoa interessada nos ter
mos da alínea d ), ou o consentimento do Estado

requerido nos termos do artigo 14? da convenção
europeia . A alínea b ) contempla igualmente os casos
em que a infracção é punível com prisão ou sanção
pecuniária, não é necessário consentimento para a
execução da sanção pecuniária .

Nos termos do n? 1 , alínea c ), do artigo 10 ., um

Estado-membro requerente pode executar uma sen
tença definitiva que implique pena ou medida não
privativas da liberdade. Salienta-se que este número
permite que um Estado execute não só sanções pecu
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niárias como qualquer medida que as substitua,
mesmo que essa medida implique restrição da liber
dade individual . Atendendo à formulação desta dispo
sição, uma medida em substituição de uma sanção
pecuniária deve, neste caso ser concebida apenas
como uma medida que, em conformidade com a
legislação interna , pode ser aplicada quando não é
obtido o pagamento da soma exigida . Por conse
guinte, esta disposição não contempla restrições da
liberdade determinadas em consequência da revogação
de uma medida de liberdade condicional ou de qual
quer outra medida análoga .

No caso do n . 1 , alínea d ), do artigo 10?, um
Estado-membro requerente pode processar ou julgar
uma pessoa extraditada ou executar uma pena
imposta a essa pessoa sem ser exigido o consenti
mento do outro Estado, se, após a sua entrega , essa
mesma pessoa tiver renunciado expressamente ao
benefício da regra da especialidade em relação a
infracções específicas . Este número pode igualmente
contemplar situações em que — com base na infra
cção, na pena e nas medidas previstas — teria sido
possível um pedido de extradição e , se o consenti
mento do Estado requerido tivesse sido exigido, esse
Estado poderia ter sido obrigado a dar o seu consenti
mento nos termos do n? 1 , segunda frase da alínea a ),
do artigo 14? da Convenção europeia de extradição .

A razão por que foi incluída a alínea d ) reside no
facto de, nas relações entre os Estados-membros em
matéria de extradição, os interesses das pessoas extra

ditadas serem considerados suficientemente protegidos
pelo procedimento do consentimento . A disposição é
semelhante às considerações subjacentes ao artigo 9?
da Convenção relativa ao processo simplificado de
extradição e permite ter em conta os casos em que a
pessoa renuncia à regra da especialidade após ter sido
entregue .

Do mesmo modo, os n . 2 e 3 reeditam disposições
análogas dessa convenção e têm em vista definir um
procedimento adequado para exprimir a renúncia à
regra da especialidade, no propósito de assegurar que
a mesma é expressa voluntariamente e com pleno
conhecimento dos seus efeitos .

O n . 2 estipula que a renúncia à regra da especiali
dade deve ser expressa em relação a « infracções
específicas ». Significa isso que a renúncia geral para
todos os factos anteriores à entrega , ou a renúncia em
relação a categorias de factos , não será válida . Esta
disposição, que neste ponto se distingue do artigo 9?
da Convenção relativa ao processo simplificado de
extradição, é mais um modo de assegurar que a
pessoa fique alertada para os efeitos que a renúncia
produzirá .
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O n? 4 relaciona-se com o artigo 6 . e prevê que na
aplicação do n? 1 , alíneas a ), b ) e c ), do artigo 10?, o
consentimento do Estado-membro requerido tem de
ser solicitado e obtido quando os novos factos corres
ponderem a infracções fiscais para as quais o Estado
-membro requerido excluiu a extraditabilidade me
diante a declaração prevista no n? 3 do artigo Po . —
Presunção de consentimento do Estado-membro
requerido

Nos termos do artigo 11 ?, os Estados-membros que o
desejarem podem introduzir — mediante declarações e
numa base de reciprocidade — um outro mecanismo,
distinto do previsto no artigo 10?, para facilitar o
exercício da competência penál no Estado-membro
requerente em relação a infracções que não aquelas
pelas quais a extradição foi concedida . Este meca
nismo constitui numa derrogação às disposições das
« convenções-mãe » respeitantes à regra da especiali
dade .
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Artigo 12° — Reextradição para outro Estado-mem
bro

O artigo 15? da Convenção europeia de extradição e
o n? 1 do artigo 14? do Tratado do Benelux prevêem
que o Estado requerente não pode entregar uma
pessoa a um Estado terceiro sem o consentimento do
Estado que lhe concedera a extradição dessa pessoa .

Com base no n? 1 do presente artigo, essa regra
deixará de aplicar-se e o Estado-membro que recebeu
um pedido de reextradição não é obrigado a pedir o
consentimento do Estado-membro que concedera a
extradição .
Esta nova disposição, como expressamente se enuncia,
apenas diz respeito à reextradição de um Estado
-membro para outro Estado-membro . Acresce que só
se aplica quando o Estado que, nos termos do
artigo 15 ? da Convenção europeia de extradição, tiver
dado o consentimento for um Estado-membro .

Este mecanismo consiste em presumir que foi dado o
consentimento do Estado requerido exigido pelo n? 1 ,
alínea a ), do artigo 14? da Convenção europeia de
extradição e pelo n? 1 , alínea a ) do artigo 13? do
Tratado do Benelux. Tal presunção permitirá ao
Estado-membro requerente processar, julgar, executar
a pena ou aplicar à pessoa extraditada qualquer
medida de segurança relacionada com qualquer infrac
ção diferente daquela pela qual a extradição foi conce
dida, e cometida antes da entrega .

Foi, todavia, considerado aconselhável conceder ao
Estado-membro que fez a declaração o poder de
suspender a « presunção de consentimento » relativa
mente a pedidos específicos de extradição, com funda
mento numa decisão determinada por aspectos especí
ficos do caso . Para o efeito, o Estado-membro reque
rido deve, ao conceder a extradição, expressar a sua
vontade nesse sentido ao Estado-membro requerente .
Ao fazerem a declaração, os Estados-membros que
assim o desejarem poderão indicar quais os tipos de
casos em que suspenderão a « presunção de consenti
mento ».

Qualquer Estado-membro pode derrogar à norma
prescrita no n? 1 mediante uma declaração feita nos
termos do n? 2 . A declaração terá por efeito que o
artigo 15? da Convenção europeia de extradição e o
artigo 14? do Tratado do Benelux continuarão a ser
aplicáveis, o que significa que o consentimento desse
Estado é necessário para a reextradição.
Contudo, pensou-se, com base em considerações aná
logas às subjacentes ao n? 1 , alínea d ) do artigo 10?,
que a derrogação à regra geral prevista no n? 1 do
artigo não seria adequada no caso de a pessoa consen
tir na reextradição . Presume-se que as modalidades de
expressão do consentimento definidas nos n?s 2 e 3 do
artigo 10? serão utilizadas neste contexto .

Do mesmo modo, pensou-se que a derrogação pre
vista no n? 1 do artigo 12? não se aplicará sempre que
no artigo 13 ? da Convenção relativa ao procedimento
simplificado de extradição se encontrar prevista uma
disposição em contrário . E o que se verifica quando a
pessoa tiver consentido na extradição e a regra da
especialidade não se aplicar em virtude de uma decla
ração feita pelo Estado-membro interessado nos ter
mos do artigo 9? dessa convenção . Consequentemente,
o n? 2 prevê, expressamente, que a declaração feita
nos termos desse número não produzirá qualquer
efeito nesses dois casos .

Quando o mecanismo da presunção de consentimento
se encontrar em vigor, o artigo 10? não será aplicável .
Como acima se declarou, todas as situações abrangi
das pelo artigo 10? são de facto plenamente regidas
pela presunção de consentimento. Se, contudo, num
caso específico, um Estado-membro requerido tiver
exprimido a intenção de não aplicar a presunção de
consentimento, o artigo 10? voltará ser aplicável . Esta
conjugação dos dois artigos encontra-se prevista no
segundo parágrafo do artigo 11 ?

Artigo 13°. — Autoridade central e envio de documen
tos por fax

Este artigo segue em larga medida os moldes do
Acordo, de 26 de Maio de 1989, entre os Estados
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-membros da Comunidade Europeia relativo à simpli
ficação e à modernização das formas de transmissão
dos pedidos de extradição, ( Acordo de San Sebastian,
elaborado no âmbito da cooperação política euro
peia ).
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a respeito da transmissão de documentos por meios
modernos de telecomunicações para além da telecó
pia.

Artigo 14 . — Informação complementar
O n? 1 determina que cada Estado-membro designará
uma autoridade central. Nos casos em que, como na
Alemanha, o sistema constitucional é tal que determi
nadas funções que noutros Estados seriam desempe
nhadas por uma autoridade central são desempenha
das por autoridades com competência a nível regional,
é possível designar mais do que uma autoridade
central .

A autoridade central será um ponto de contacto para
a transmissão e recepção dos pedidos de extradição e
dos documentos justificativos necessários . Em alguns
Estados-membros, essa autoridade será, em princípio,
o Ministério da Justiça .
Contudo, o n? 1 não se aplica sempre que a Conven
ção, como sucede no artigo 14?, autorizar expressa
mente uma via diferente para a transmissão e recepção

Este artigo prevê um direito de declaração, numa base
de reciprocidade, de criação de um sistema de pedidos
directos de informação complementar. Os pedidos de
informação complementar podem frequentemente
dizer respeito a matérias para as quais a autoridade
judiciária ou outra autoridade competente é a única
autoridade habilitada a responder ao pedido . Por
conseguinte, o pedido de informação complementar
pode ser feito directamente com vista a acelerar o
processo .

Como se depreende do segundo parágrafo deste
artigo, a autoridade que recebeu o pedido de informa
ção complementar pode também responder directa
mente à autoridade requerente .

de documentos .

Este artigo especifica que o processo de informação
complementar decorrerá em conformidade com a

O n? 3 confere à autoridade central a possibilidade de
enviar pedidos de extradição e documentos por fax. O
n? 4 abrange as condições nos termos das quais pode
ser utilizada a transmissão por telefax. Essas condi
ções garantem a autenticidade e a confidencialidade

artigo 13? da Convenção europeia de extradição ou
com o artigo 12? do Tratado Benelux. Assim, também
nos casos dos pedidos directos apresentados nos ter
mos deste artigo será dada às autoridades do Estado
-membro que solicita a informação complementar a
possibilidade de estabelecer uma data-limite para a
recepção da mesma .

da transmissão e consistem na utilização dos meios
criptográficos referidos neste artigo.

O Estado-membro requerente tem de confiar plena
mente na autenticidade dos documentos de extradi

ção, nomeadamente que os mesmos foram emitidos
por uma autoridade habilitada a fazê-lo nos termos da
legislação nacional e que não são falsificados. Isto é
particularmente necessário no caso dos mandados de
detenção ou outros documentos similares com base
nos quais o Estado requerente pode recorrer a medi
das que afectam os direitos individuais . Se as autori
dades do Estado-membro requerido tiverem quaisquer
dúvidas a respeito da autenticidade do documento de
extradição, a respectiva autoridade central tem o
direito de pedir à autoridade central do Estado
-membro requerente que apresente os documentos
originais ou cópias autenticadas dos mesmos nos
termos previstos no n? 5 . Este artigo não consagra o
direito de a pessoa interessada requerer que o docu
mento seja transmitido pela via usual .

Pensa-se que, para assegurar o bom funcionamento
deste artigo, talvez seja necessário que os Estados
-membros se consultem sobre as modalidades práticas
de aplicação do mesmo .

Este artigo não exclui futuros acordos entre os Esta
dos-membros, fora do âmbito da presente convenção,

Artigo 15 . — Autenticação

Este artigo tem em vista simplificar os requisitos
formais respeitantes à documentação destinada à
extradição . Para o efeito, define o princípio geral
segundo o qual qualquer documento, ou cópia do
mesmo, transmitido para efeitos de extradição, será
dispensado de autenticação ou de qualquer outra
formalidade .

Este princípio não se aplica sempre que a Convenção
europeia de extradição ( n? 2, alínea a ), do artigo 12?),
o Tratado do Benelux ( n? 2, alínea a ) do artigo 11 ? ou
a presente convenção ( n? 5 do artigo 13?) exijam a
autenticação ou qualquer outra formalidade .

Contudo, também em tais casos, o presente artigo
prevê uma simplificação considerável dos requisitos
formais surgidos em determinadas circunstâncias,
nomeadamente em relação às formalidades especiais
que foram exigidas por alguns Estados-membros atra
vés de declarações feitas sobre a Convenção europeia
de extradição. Em conformidade com este artigo, será
suficiente, em todas as circunstâncias, que as cópias
dos documentos tenham sido autenticadas pelas auto
ridades judiciárias que emitiram o original em confor
midade com as normas do Estado-membro em que o
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documento foi emitido ou pela autoridade central a
que se refere o artigo 13? Tem em vista garantir a
autenticidade dos documentos no caso de a mesma ser

contestada, seja pelo Estado-membro requerido, seja
pela pessoa interessada .

Artigo 16 . — Trânsito

Este artigo tem em vista simplificar os procedimentos
de trânsito a adoptar nos termos do artigo 21 ? da
Convenção europeia de extradição e do artigo 21 ? do
Tratado do Benelux .

Como se deduz da alínea a ) a informação a fornecer
ao Estado-membro requerido é reduzida . Em derroga
ção do n? 3 do artigo 21 ? da Convenção europeia de
extradição e do n? 2 do artigo 21 ? do Tratado do
Benelux, já não é necessário fornecer documentos tais
como as cópias dos mandados de detenção . A infor
mação a que se refere a alínea a ) é idêntica à que tem
de ser fornecida nos casos em que é pedida a detenção
provisória da pessoa . Alguns dos elementos dessa
informação também são idênticos aos elementos de
informação exigidos nos termos do n? 1 do artigo 4?
da Convenção relativa ao processo simplificado de
extradição, devendo ser interpretados de forma coe
rente no âmbito de ambas as convenções da União
Europeia .

À luz do artigo 7?, julgou-se importante frisar que
essa informação sobre a identidade da pessoa inclui
sempre a nacionalidade da pessoa procurada .

Uma vez que foi considerado importante facultar
meios de comunicação rápidos, a alínea b ) prevê uma
escolha de meios de comunicação . A única restrição é
que o pedido tem de ficar registado por escrito. Por
conseguinte, qualquer meio moderno de telecomunica
ção que preencha esse requisito será abrangido por
esta disposição.

Decorre da alínea c ) que, em derrogação do n? 4 do
artigo 21 ? da Convenção europeia de extradição e do
n? 3 do artigo 21 ? do Tratado do Benelux, nos casos
de trânsito por via aérea directamente do Estado
-membro requerido para o Estado-membro reque
rente, não é necessário pedir autorização de trânsito a
qualquer Estado-membro cujo território seja sobre
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determinados casos nela enumerados . O n? 1 desse

artigo, que diz respeito a infracções de natureza
política ou puramente militar, bem como o n? 6 , que
diz respeito à chamada perseguição discriminatória,
continuarão a ser aplicáveis na medida em que os
artigos 3? ou 5? da presente convenção não restrinjam
a respectiva aplicação. Do mesmo modo, o n? 2 trata
dos nacionais e continuará a aplicar-se, tendo em
conta as restrições do artigo 7? da presente conven
ção . O n? 5 apresenta a mesma relação com o
artigo 6? da presente convenção . O n? 5 abrange
igualmente outros casos de recusa do trânsito que
continuam a ser possíveis mediante uma declaração,
feita por um Estado-membro nos termos desse mesmo
número, com base no qual a autorização do trânsito
está subordinada a algumas ou a todas as condições
em função das quais esse mesmo Estado concede a
extradição .

Artigo 17. — Reservas

Este artigo prevê que a convenção não pode ser
objecto de qualquer reserva, excepto as que são por
ela expressamente previstas . Tais reservas encontram
-se previstas nos termos do n? 3 do artigo 3 ?, do n? 2
do artigo 5?, do n? 3 do artigo 6?, do n? 2 do
artigo 7? e do n? 2 do artigo 12?
As reservas supracitadas serão introduzidas através de
uma declaração, no momento em que é feita a notifi
cação a que se refere o n? 2 do artigo 18? Não podem
ser feitas em qualquer outro nomento .

Artigo 18" — Entrada em vigor
Este artigo rege a entrada em vigor da convenção, em
conformidade com as normas fixadas nesta matéria

pelo Conselho da União Europeia . A convenção entra
em vigor noventa dias após o último instrumento de
adopção ter sido depositado por qualquer Estado
-membro da União Europeia no momento da adopção
pelo Conselho do acto que estabelece a presente
convenção, ou seja quinze Estados-membros . O Con
selho adoptou o acto em 27 de Setembro de 1996 .

recorrer-se ao disposto na alínea b ).

Contudo, tal como nos acordos de cooperação judi
ciária previamente celebrados entre os Estados-mem
bros, a fim de que a convenção possa ser aplicada
com a maior brevidade possível entre os Estados
-membros interessados, o n? 3 faculta a possibilidade
de cada Estado-membro, no momento da adopção ou
em qualquer momento após a mesma, poder emitir

A alínea d ) relaciona-se com os n" 1 , 2, 5 e 6 do
artigo 21 ? da Convenção europeia de extradição . Esta
alínea prevê a possibilidade de recusar o trânsito em

uma declaração que tornará a convenção aplicável
antecipadamente relativamente a qualquer outro
Estado—membro que tenha feito a mesma declaração.
A declaração produzirá efeito noventa dias após ter
sido depositada .

voado . Contudo, se durante o transporte ocorrer uma

aterragem não prevista, a informação a que se refere a
alínea a ) será fornecida o mais rapidamente possível
ao Estado-membro de trânsito. Em tais casos, pode
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Artigo 19°. — Adesão de novos Estados-membros
Este artigo prevê que a convenção estará aberta à
adesão de qualquer Estado que se torne membro da
União Europeia e estipula os termos dessa adesão . Um
Estado que não seja Estado-membro não pode aderir
à convenção .

Se a convenção já se encontrar em vigor no momento
da adesão de um novo Estado-membro, entrará em

vigor no que se refere a esse Estado-membro noventa
dias após o depósito do respectivo instrumento de
adesão. Porém, se a convenção ainda não se encontrar
em vigor noventa dias após a adesão desse Estado,
entrará em vigor no que se refere a esse Estado no
momento da entrada em vigor especificada no n? 3 do
artigo 18? Nesse caso, o Estado aderente poderá
também fazer uma declaração de aplicação antecipada
nos termos do disposto no n? 4 do artigo 18?
Cabe assinalar que, por força do n? 3 do artigo 18?,
se um Estado se tornar membro da União Europeia
antes da entrada em vigor da convenção e não aderir
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à convenção, a convenção entrará não obstante em
vigor quando todos os Estados que eram membros no
momento da assinatura tiverem depositado os seus
instrumentos de adopção .

À luz do carácter complementar da presente conven
ção, consignado no artigo 1 ?, é pré-requisito necessá
rio da adesão ter ratificado a convenção europeia de
extradição do Conselho da Europa , de 1957.

Artigo 20. — Depositário

Este artigo determina que o secretário-geral do Conse
lho é o depositário da convenção . O secretário-geral
informará os Estados-membros com a maior brevi

dade possível de qualquer notificação recebida dos
Estados—membros que diga respeito à convenção . Tais
notificações serão publicadas no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, série C, bem corfio qualquer
informação sobre a situação das adopções, adesões,
declarações e reservas .
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CONCLUSOES DO CONSELHO

de 27 de Maio de 1997

relativas à aplicação prática da Convenção de Dublim
( 97/C 191/04 )
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA ,

APROVA o seguinte aditamento às orientações gerais
sobre a aplicação da Convenção de Dublim, adoptadas
pelos ministros responsáveis pela imigração em 11 e 12
de Junho de 1992 , em Lisboa :
« Prazo de resposta a pedidos de tomada a cargo
O Estado-membro a quem tenha sido apresentado um
pedido de tomada a cargo envidará todos os esforços
para responder a esse pedido no prazo máximo de um
mês a contar da data de recepção do mesmo .
No caso de surgirem dificuldades de maior, o Estado
-membro requerido pode também, antes do termo do
prazo de um mês, dar uma resposta provisória, indi
cando o prazo em que poderá dar uma resposta
definitiva . Este último prazo deverá ser o mais curto
possível e não poderá , em caso algum, exceder o
prazo de três meses a contar da data de recepção do
pedido, referido no n? 4 do artigo 11 ? da Convenção
de Dublim .

No caso de ser dada uma resposta negativa no prazo
de um mês acima referido, o Estado-membro reque
rente terá sempre a possibilidade de a contestar, no
prazo de um mês a contar da data de recepção da
resposta negativa , se, após a data de entrega do
pedido, tiver tido conhecimento de novos factos
importantes que demonstrem que a responsabilidade é
do Estado requerido . O Estado-membro requerido
deverá reagir o mais rapidamente possível .
Os efeitos práticos desta decisão serão avaliados um
ano mais tarde pelo comité do artigo 18 ?, analisando
-se então se o prazo de um mês poderá funcionar
como prazo máximo .

Procedimento de urgência

Sempre que um pedido de asilo for apresentado a um
Estado-membro na sequência de uma recusa de auto
rização de admissão ou de estadia , de uma detenção
por estadia em condições irregulares ou de uma notifi
cação ou execução de uma medida de afastamento, o
Estado-membro em questão notificará sem demora o
Estado-membro que presuma ser responsável , indi
cando as razões de facto e de direito que exigem uma
resposta rápida, bem como os prazos dentro dos quais
solicita que a mesma lhe seja transmitida . O segundo
Estado-membro esforçar-se-á por fornecer a resposta
dentro dos prazos fixados . Caso não possa fazê-lo,
notificará o mais rapidamente possível o Estado
-membro requerente .».

APROVA AINDA o seguinte aditamento às conclusões
sobre a transferência de requerentes de asilo ao abrigo
das disposições da Convenção de Dublim, adoptadas
pelos ministros responsáveis pela imigração em 30 de
Novembro e 1 de Dezembro de 1992 , em Londres :

« Caso a transferência de um requerente de asilo tenha
de ser adiada em virtude de circunstâncias particula
res, como doença , gravidez, detenção penal ou outras
similares, e não seja , por isso, possível dentro do
prazo de um mês previsto para o efeito, os Estados
-membros em causa determinarão, em mútua concer

tação, qual o prazo em que se deverá efectuar a
transferência no caso em questão .
Se o requerente de asilo se tiver furtado à execução da
transferência, de forma que a transferência não possa
de todo ser efectuada , considerar-se-á irrelevante, para
efeitos de responsabilidade, o facto de aquele ter
desaparecido antes ou depois da aceitação formal da
responsabilidade . No caso de o requerente ser encon
trado posteriormente, os Estados-membros em causa
determinarão, em mútua concertação, qual o prazo
em que se deverá efectuar a transferência no caso em
questão .

Os Estados-membros informar-se-ão mutuamente, o

mais rapidamente possível, logo que tenham conheci
mento de que se verificou uma destas situações . Em
ambos os casos acima referidos , o Estado-membro
responsável pela análise do pedido de asilo conservará
a responsabilidade pela tomada ou retomada a cargo
do requerente, nos termos da Convenção de Dublim, e
sem prejuízo do disposto nos n?s 2, 3 e 4 do
artigo 10? da mesma convenção .».

APROVA IGUALMENTE o seguinte aditamento ao texto
« Meios de prova no contexto da Convenção de Dublim »,
adoptado pelo Conselho em 20 de Junho de 1994 (Jornal
Oficial n? C 274 de 19 . 9 . 1996 , p . 35 a 41 ):
« Sem prejuízo das disposições constantes do Jornal
Oficial n? C 274 de 19 . 9 . 1996 , p . 35-41 , sobre
meios de prova, a responsabilidade pela análise de um
pedido de asilo poderá , em casos individuais, ser
aceite com base numa declaração coerente, suficiente
mente pormenorizada e verificável do requerente de
asilo .»;
Tendo em conta o intercâmbio de informações referido
no n? 1 do artigo 14? e no n? 1 do artigo 15? da
Convenção de Dublim, bem como a necessidade de
dispor estruturalmente de dados estatísticos referentes à
aplicação prática da mesma convenção;
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Constatando que o n? 1 do artigo 15? da Convenção de
Dublim não refere qualquer prazo a respeitar pelos
Estados-membros para o tratamento de pedidos de infor
mação de outros Estados-membros,
ACORDA em que se proceda a um intercâmbio de infor
mações estatísticas a intervalos de três meses sobre a

23 . 6 . 97

aplicação prática da Convenção de Dublim, mediante a
utilização das tabelas constantes dos anexos;
ACORDA IGUALMENTE em que o Estado-membro a
quem seja dirigido um pedido nos termos do artigo 15?
envidará todos os esforços para, se possível , dar imediata
mente resposta a esse pedido, não ultrapassando, em caso
algum , o prazo de um mês .
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Relatório sobre a actividade do Centro de Informação, Reflexão e Intercâmbio em Matéria de
Asilo ( CIREA ) em 1994 e 1995

(Texto aprovado pelo Conselho em 26 de Maio de 1997)
( 97/C 191 /05 )

A decisão ministerial que cria o Centro de Informação,

c ) Preparação para a adesão dos novos Estados

Reflexão e Intercâmbio em Matéria de Asilo ( CIREA )
prevê que este elaborará relatórios de actividade destina
dos ao Conselho . O CIREA elaborou já o relatório

-membros

correspondente ao primeiro e segundo semestres de 1993
e apresenta agora o seu relatório de actividade referente a

ciadas em 1993 com os novos Estados-membros,

O CIREA continuou as consultas informais ini

candidatos à adesão à União Europeia nessa
época , para se poder inteirar melhor da situação
em matéria de política de asilo nesses países . O
CIREA reuniu-se, pois, com os representantes da

1994 e 1995 .

Áustria e da Suécia, tendo sido analisados a

I. CONSIDERAÇÕES GERAIS

legislação interna em matéria de asilo , a estrutura
institucional prevista para a tomada de decisões
em matéria de asilo, o número e a proveniência
dos requerentes de asilo, assim como determina
dos aspectos relacionados com as pessoas deslo
cadas da ex-Jugoslávia .

a ) Número de reuniões

Em 1994, o CIREA realizou quatro reuniões (')
( 21 de Janeiro , 23 de Setembro, 19 de Outubro e
8 de Dezembro ) e em 1995 reuniu-se oito vezes
( 13 de Fevereiro, 5 de Abril, 4 de Maio, 1 de

Junho, 7 de Setembro, 6 de Outubro, 8 de

O CIREA não teve oportunidade de efectuar uma

Novembro e 12 de Dezembro ).

reunião com a Finlândia , mas recebeu deste

Estado um documento que expunha em porme

Mais especialmente a partir do segundo semestre
de 1994, o CIREA multiplicou o número de
reuniões e aprofundou consideravelmente os seus
trabalhos mediante uma troca de impressões mais
diversificada e ampla em matéria de asilo .
De um modo geral, os peritos nacionais encarre
gados de analisar os pedidos de asilo participam

nor diversos aspectos de interesse em matéria de
asilo ( tratamento dos pedidos de asilo, motivação
das decisões, situação dos recursos, assim como o
processo de decisão em matéria de asilo ).

II . ADOPÇAO DE ACTOS RELATIVOS AO FUNCIONA

nas reuniões do CIREA. No entanto, os chefes

MENTO DO CIREA

dos organismos dos Estados-membros responsá
veis pelo reconhecimento do estatuto de refu
giado encontraram-se pela primeira vez em 1 de
Junho de 1995 no CIREA, sob a presidência

Durante 1994 , o Conselho adoptou as seguintes
decisões relativas ao CIREA :

francesa .

— Processo de elaboração dos relatórios no âmbito
da apreciação comum da situação nos países

b ) Participação do ACR nas reuniões

terceiros;

Na sequência de iniciativas esse sentido, por parte
do CIREA em primeira instância e subsequente
mente confirmadas pelo COREPER ( segunda
parte ), o Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Refugiados foi convidado a assistir às
reuniões do CIREA a partir do primeiro semestre

— Orientações relativas ao conteúdo dos relatórios
comuns sobre os países terceiros ( 2 );

— Normas relativas à divulgação e à confidenciali
dade dos relatórios comuns sobre a sistuação em
determinados países terceiros ( 3 ).

de 1995 . O ACR não beneficia do estatuto de

observador, mas foi-lhe proposto colaborar nos
trabalhos do CIREA sobre pontos específicos da
sua ordem do dia .

A sua presença constituiu um útil contributo para
os debates do CIREA. Além disso, o ACR apre
sentou contribuições por escrito relativas aos paí
ses terceiros geradores de requerentes de asilo .
Essas informações foram elaboradas pelo Centro
de Documentação sobre Refugiados do ACR,
com base em dados do domínio público cuja
origem é indicada no documento .
(') Três das quais durante o segundo semestre .

III .

TRABALHOS DO CIREA EM 1994 E 1995

a ) Análise da situação nos países terceiros geradores
de requerentes de asilo
Em 1994 e 1995 , o CIREA efectuou uma análise
aprofundada da situação nas seguintes regiões ou
países terceiros, geradores de requerentes de asilo
destinados a diversos Estados-membros :

( 2 ) JO n? C 274 de 19 . 9 . 1996 , p . 52 .
( 3 ) JO n? C 274 de 19 . 9 . 1996 , p . 43 .
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comuns elaborados primeiramente pelos chefes
das Missões dos Estados-membros nos países ter
ceiros em estudo e aprovados pelas instâncias da
PESC . Esses relatórios permitem ter em considera
ção uma apreciação global no local , desde que tal

— Albânia,
— Butão ,

— Cidadãos butaneses de origem nepalesa,
— Caucaso ,

se revista de interesse em matéria de asilo (').

— Bulgária ,
O Alto Comissariado para os Refugiados apresen

— Birmania ( Mianmar ),

tou sistematicamente um documento de informa

— Iraque,

— Repúblicas independentes ( Geórgia, Azerbai
jão ) e Repúblicas da Federação Russa ( Ossécia
do Norte, Ingúchia , Chechénia ),
— Roménia ,

— Sri Lanka,

ção sobre a situação nesses países terceiros, dando
relevo aos aspectos mais interessantes para o
CIREA . Estes documentos foram elaborados com

base em informações do domínio público disponí
veis a este respeito .
Por outro lado , o CIREA beneficiou da contribui

— Zaire .

ção dos relatórios de missões efectuadas no local
por alguns Estados-membros . Esses relatórios têm
em conta os grandes princípios que regem a
organização do país e o impacte da situação sobre
as pessoas que nele vivem [ver ponto III . b )].

O CIREA analisou igualmente determinados
aspectos referentes a outros países terceiros , mas
de uma forma menos aprofundada que os ante

elaborados por organizações não governamentais,
que lhe foram enviados por iniciativa dessas orga

riormente citados, nomeadamente :

nizações .

— Fundamentalismo islâmico ( Irão, Egipto, Tu
nísia , Argélia ),
— Turquia,

Por último, o CIREA recebeu também relatórios

— Cuba,

b ) Missões comuns nos países de origem dos reque

— Burundi,

rentes de asilo

— Mauritania ,

— Ruanda ,
— Serra Leoa,
— Albaneses do Cosovo .

De um modo geral, estes trabalhos foram efectua
dos com base nas respostas dos Estados-membros
a um questionário sobre o país ou a região em
causa .

Foram

considerados

nomeadamente

os

seguintes aspectos :

— dados estatísticos ( pedidos de asilo e percenta
gem de reconhecimentos ),

— tipologia do pedido de asilo ( perfil do reque
rente, como por exemplo origem étnica ou
religião ),
— motivos invocados,

— itinerários seguidos desde a partida do país de
origem,

— apreciação do pedido tendo em conta a Con
venção de Genebra ( método de análise dos
pedidos de asilo; noção de asilo interno; trata
mento de casos específicos ),

— situação existente no país de origem,

— prática da instrução de pedidos de asilo pelo
Estado-membro em questão,

— medidas adoptadas no caso de não reconheci
mento do estatuto de refugiado .
Em alguns casos, os Estados-membros procede
ram à análise da situação com base nos relatórios

Em 1995 , o CIREA analisou a possibilidade de
efectuar missões comuns, em que participariam
diversos Estados-membros, nos países de origem
dos requerentes de asilo . Estas missões deveriam
igualmente permitir identificar melhor a situação
no local, tendo em conta determinados aspectos
técnicos ou gerais difíceis de apreender a partir do
Estado-membro e cujo conhecimento possibilita
ria uma melhor apreciação dos pedidos de asilo .
Nem o CIREA nem o grupo director tiveram
ainda ocasião de assumir uma posição definitiva a
este respeito .

Como alternativa , ficou acordado que cada
Estado-membro se comprometria a informar os
outros Estados-membros sobre os resultados das

missões por ele realizadas num país terceiro, na
medida em que tal dissesse respeito a questões de
asilo . Além disso, antes do início de cada missão,

o Estado-membro em causa poderia convidar
outros Estados-membros a participar nessa mis
são ou recolheria as perguntas ou as opiniões
formuladas no CIREA pelos outros Estados-mem
bros, de modo que estas fossem tidas em conside
ração durante a missão . Nessa perspectiva, ficou
acordado incluir na ordem do dia de cada reunião

do CIREA um ponto relativo às missões efectua
das ou a efectuar pelos Estados-membros nos
países de origem dos requerentes de asilo .
(') Em 1994 e 1995 , foram elaborados os seguintes relatórios
comuns : Zaire, Albânia , Bulgária , Turquia , Sri Lanka , China ,
Angola , Nigéria .
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Em 1995 , o CIREA recebeu um relatório sobre as
missões efectuadas no Sri Lanka, no Zaire e na
Etiópia .
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d ) Diligências a efectuar junto das autoridades dos
países terceiros

À semelhança de iniciativas iniciadas já em 1993,
c ) Intercâmbio de informações em matéria de asilo
No início de cada reunião, os membros do

CIREA trocaram informações orais e escritas
sobre aspectos ou evoluções ocorridas a nível
interno . Esse exercício concentrou -se nomeada

mente nos seguintes aspectos :

— Alterações legislativas ou administrativas em
matéria de asilo verificadas ou em análise nos

Estados-membros . Recorda -se a este respeito
que há um número bastante elevado de Esta
dos-membros que alteraram as suas legislações
internas em matéria de asilo em vários domí

o CIREA reuniu os elementos necessários para
que as autoridades competentes possam intervir
junto das autoridades chinesas, tendo em conta o
aumento do número de requerentes de asilo de
origem chinesa recusados e que permanecem em
situação irregular no território de alguns Estados
-membros . Estas informações foram comunicadas
à PESC, tendo em vista proceder a diligências
concretas no local .

O CIREA procedeu a um exercício comparável
no que se refere aos requerentes de asilo vietna
mitas, tendo igualmente em vista intervir junto
das autoridades desse país .

nios ( nomeadamente os Países Baixos, a Gré

cia , a Espanha , a Dinamarca e Portugal ). Estas
alterações , que dão seguimento às já iniciadas
em 1993 por diversos Estados-membros,
implicaram por vezes mudanças consideráveis

e ) Análise do diferencial das percentagens de reco
nhecimento do estatuto de refugiado entre os

nas normas em matéria de asilo . Noutros

casos , as alterações dizem respeito a aspectos
específicos, como a ajuda ao repatriamento
voluntário , as autorizações de residência a
conceder aos requerentes de asilo , ou o regime
de acolhimento dos estrangeiros nos centros

O CIREA procedeu à análise do diferencial das
percentagens de reconhecimento do estatuto de
refugiado entre os Estados-membros . Nessa oca
sião, os Estados-membros puderam aprofundar a
análise dos motivos que , em certos casos , justifi
cam as diferenças nessas percentagens de reconhe

de acolhimento;

cimento entre os Estados-membros relativamente

— Jurisprudência aplicável em determinados Es
tados-membros;

— Regiões ou países de origem que , nos meses
anteriores a cada reunião, geraram um maior
número de requerentes de asilo em cada
Estado-membro;

— Processos nacionais aplicáveis aos requerentes
de asilo que chegam à fronteira ;
— Eventuais acordos de readmissão celebrados

pelos Estados-membros com países terceiros ;

— Medidas adoptadas em matéria de vistos,
desde que tenham implicações em matéria de
asilo;

— Troca de impressões sobre o repatriamento
dos requerentes de asilo recusados ;
— Troca de impressões sobre a legislação aplicá
vel nos Estados-membros relativamente à pos
sibilidade de conceder uma autorização de
residência a requerentes de asilo que não
preencham as condições definidas pela Con
venção de 1951 .
— Pedidos de asilo apresentados nos Estados
-membros por menores não acompanhados :
frequência e soluções preconizadas;
— Assistência jurídica aos requerentes de asilo;
— Ensino para os filhos dos requerentes de
asilo .

Estados-membros

aos requerentes de asilo provenientes do mesmo
país terceiro ou da mesma região . Este exercício
efectuou-se igualmente no âmbito da análise da
situação em países terceiros geradores de reque
rentes de asilo .

f) Estatísticas
O CIREA elaborou um número bastante elevado

de estatísticas relativas aos requerentes de asilo
que introduziram um pedido num dos Estados
-membros , assim como à percentagem de reco
nhecimento por eles aceite . Estes dados são refe
rentes a 1994 e 1995 e foram estabelecidos por

região geográfica ( mundo inteiro, Europa, Ásia,
Africa , América e Oceânia ), assim como por
países terceiros que geram o maior número de
requerentes de asilo na União Europeia .
Recorda-se que estas estatísticas constituem um

meio de informar rapidamente os Estados-mem
bros sobre a evolução em matéria de asilo e
especialmente sobre o número de pedidos de asilo
apresentados nos Estados-membros, não tendo
por objectivo fornecer dados estatísticos finais a
nível de cada Estado-membro .

g) Aprofundamento das questões respeitantes à posi
ção comum relativa à aplicação harmonizada da

definição do termo « refugiado », na acepção do
artigo 1 ? da Convenção de Genebra
Em 1994 e 1995 , o grupo « Asilo » analisou um
projecto de posição comum relativo à aplicação
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determinados países terceiros que são especial
mente importantes apenas para certos Estados
-membros . Esta iniciativa decorre do interesse que
os Estados-membros atribuem a essa avaliação,

harmonizada da definição do termo « refugiado »,
na acepção do artigo 1 ? da Convenção de Gene
bra (')•

no âmbito do CIREA . Essas reuniões seriam

Para organizar melhor os trabalhos do grupo
« Asilo », o CIREA procedeu à análise de diversas

constituídas pelos Estados-membros que o dese
jassem e que nelas estivessem particularmente

situações :

interessados . O CIREA ainda não tinha termi

nado a sua reflexão sobre esta questão em finais

— Tratamento dos pedidos de asilo introduzidos
por pessoas originárias de uma zona de guerra

de 1995 .

civil ou de um conflito interno violento ou

generalizado . Foi abordada especificamente a
questão de saber se o receio de perseguição,
nesses casos, se fundamentaria num dos moti
vos indicados no artigo 1?A da Convenção de
Genebra . Para o efeito, o CIREA teve em
consideração determinados países terceiros
que vivem situações de convulsão interna ( An
gola, Somália e Libéria );

— Aplicação do n? 5 do artigo 1?C da Con
venção de Genebra a romenos que beneficiam
do estatuto de refugiado ;
— Prática dos Estados-membros relativamente à

j)

Compilação em matéria de asilo

O CIREA actualizou a colectânea da prática
europeia em matéria de asilo, que inclui os mais
importantes actos e outros textos relativos ao
asilo, adoptados pelos Estados-membros antes e
depois da entrada em vigor do Tratado da União
Europeia .

k ) Implementação da cooperação entre o CDR/ACR
e o CIREA

aplicação do artigo 1?F da Convenção de
Genebra e lista dos instrumentos internacio

nais que poderão ser integrados nesse artigo .

A decisão ministerial que cria o CIREA prevê
que, no âmbito do intercâmbio de informações a
estabelecer entre os Estados-membros em matéria

h ) Orientações sobre a divulgação e a confidenciali
dade dos relatórios comuns ( 2 )
Em 1994, o Conselho definiu orientações sobre a
divulgação e a confidencialidade dos relatórios
comuns relativos à situação em certos países
terceiros . Ficou acordado nomeadamente que :
— as autoridades nacionais competentes em
matéria de asilo e de estrangeiros poderão
utilizar estes relatórios, entre outros elementos

de informação de que disponham,
— conforme as normas nacionais, estes relatórios

poderão ser dados a conhecer às partes impli
cadas num litígio, em caso de recurso contra
uma decisão ds autoridades competentes em
matéria de asilo ou de estrangeiros .

i) Reuniões preparatórias especializadas do CIREA
sobre países de origem
O CIREA iniciou uma reflexão sobre a conve

niência de proceder à análise da situação de

(') Este instrumento foi entretanto adoptado pelo Conselho (JO
n? L 63 de 13 . 3 . 1996 , p . 2 ).
( 2 ) JO n? C 274 de 19 . 9 . 1996 , p . 43 .

de asilo, se deverão ter em consideração os dados
recolhidos pelo Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados . Além disso, prevê-se
que o CIREA deverá propor uma colaboração
nesta matéria , sempre que o considerar útil .

Nesta perspectiva , o CIREA reflectiu sobre a
oportunidade de criar um sistema através do qual
os Estdos-membros possam consultar os dados
do Centro de Documentação sobre Refugiados
( CDR ) do ACR, por meio de um banco de dados
a instalar no Secretariado-Geral do Conselho .

Durante os debates sobre este ponto, foi lançada
a ideia de se criar um sistema de intercâmbio de

informações em suporte electrónico . Cada Es
tado-membro introduziria no sistema electrónico

as questões a que gostaria que os outros Estados
-membros respondessem . Essa mensagem seria
automaticamente transmitida a todos os membros
do CIREA simultaneamente . Cada Estado-mem

bro esforçar-se-ia por responder nos prazos defi
nidos pelo Estado-membro requerente . Até finais
de 1995 , o CIREA ainda não tinha adoptado
uma posição final a este respeito .

PT

23 . 6 . 97

Tornai Oficial das Comunidades Europeias

N? C 191 /33

Relatório sobre a actividade do Centro de Informação, Reflexão Intercâmbio em Matéria de
Asilo ( CIREA ) em 1996

(Texto aprovado pelo Conselho em 26 de Maio de 1997)
( 97/C 191 /06 )

O Centro de Informação, Reflexão e Intercâmbio em
Matéria de Asilo ( CIREA ) reuniu-se por oito vezes ao
longo de 1996 , mais concretamente em :

Luxemburgo :

Lei de 3 de Abril de 1996 , que
cria um procedimento de análise
dos pedidos de asilo bem como
regulamentos grão-ducais de apli
cação de 22 de Abril de 1996 ,

Reino Unido :

« Asylum and Immigration Act »
de 1996 ( 24 de Julho de 1996 ).

— 16 de Janeiro,
— 26 de Fevereiro,
— 3 de Maio,

:— 2 e 3 de Julho,

Estão em curso revisões da legislação na Dina

— 3 de Setembro,

marca , na Grécia , nos Países Baixos e na Suécia .
A Suécia enviou duas notas ao CIREA — um

— 30 de Setembro,

resumo apresentado ao Governo sueco pela
Comissão parlamentar da política relativa aos
refugiados e um resumo do projecto de lei 1996/
/97: 25 relativo à política sueca em matéria de
migração numa perspectiva global .

— 28 de Outubro,
— 5 de Dezembro .

O CIREA realizou dois tipos de trabalhos : por um lado,
prosseguiu a sua missão em matéria de troca de informa
ções e por outro procedeu a uma reflexão sobre os seus

Por iniciativa da Missão da Eslováquia junto da
União Europeia , o CIREA recebeu uma cópia do
« Refugee Act » adoptado em 14 de Novembro de
1995 pelo Parlamento Eslovaco .

métodos de trabalho .

Por outro lado, no âmbito do « diálogo transatlântico »,
foi organizada uma reunião entre peritos CIREA e peritos
dos Estados Unidos da América , com o objectivo de
proceder a uma troca de informações em matéria de

Refira-se , por fim, que a Alemanha enviou ao
CIREA uma nota de análise sobre os acórdãos do

Tribunal Constitucional Federal , de 14 de Maio
de 1996 , relativo à nova regulamentação do
direito de asilo e nos quais o Tribunal Constitu
cional considerou que as novas disposições do
direito de asilo relativa aos países terceiros segu
ros, aos Estados de origem seguros e ao procedi

asilo .

I. TROCA DE INFORMAÇÕES

1 . Legislação, regulamentação e jurisprudência dos

mento aplicável nos aeroportos eram compatíveis

Estados-membros em matéria de asilo

com a Constituição alemã .

A Bélgica, a Espanha , a Irlanda o Luxemburgo e
o Reino Unido informaram o CIREA das altera

ções introduzidas na sua legislação ao longo de
1996 , tendo sido distribuídos comentários sobre
as mesmas ou cópias dos novos textos :

Bélgica :

2.

Estatísticas

O Secretariado-Geral do Conselho elaborou as

leis de 10 e 15 de Julho de 1996
que alteram a lei de 15 de

estatísticas relativas aos requerentes de asilo para
o segundo semestre de 1995 , o primeiro trimestre

Dezembro de 1980, sobre o
acesso ao território, a estadia , o

de 1996 e o primeiro semestre de 1996 . Estas
estatísticas incluem os dados relativos aos pedidos

estabelecimento e o afastamento

e às percentagens de reconhecimento por região
geográfica referentes aos 50 países terceiros maio
res geradores de pedidos de asilo na União Euro
peia , dados esses comunicados pelos Estados

de estrangeiros, publicadas no
« Moniteur belge » de 5 de Outu
bro de 1996 ,

-membros .

Espanha :

Decreto real 155/96 de 2 de
Fevereiro que aprova o regula
mento de execução da Lei Orgâ
nica 7/ 1985 ,

Irlanda :

« Irish Refugee Act » de 1996 ( 26
de Junho de 1996 ),

Os Estados-membros receberam igualmente , em
cada reunião do CIREA, as últimas informações
disponíveis ( informações provisórias ) comunica
das por cada um deles através do modelo adop
tado em 1993 .
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dada a situação política prevalecente actual

3 . Situação nos países de origem dos requerentes de
asilo

mente nesses países .

c ) Missões efectuadas pelos Estados-membros
nos países de origem

a ) Análise no âmbito do CIREA

O CIREA analisou a situação dos países da
ex-Jugoslávia e, neste contexto, em especial a
do Cosovo, bem como a do Iraque e da

Os Estados-membros que efectuaram missões
em países terceiros comunicaram ao CIREA
os resultados das mesmas . O CIREA teve
assim ocasião de ouvir relatórios sobre a

Somália . Foi enviado aos Estados-membros

um questionário com vista à próxima análise
da situação da China .

situação no Zaire, na República da Guiné, no
Irão, na Arménia e no Nordeste e Noroeste
da Somália .

A avaliação da situação em cada um destes
países incidiu sobre :

Em 1995 , havia sido contemplada a possibili
dade de efectuar missões em que participas

— as características dos pedidos apresentados
( perfil do requerente, motivos invocados,
modos de saída do país de origem, itinerá
rio seguido, tipo e autenticidade dos docu
mentos apresentados ),

concretizada em 1996 , com a realização de
uma missão ao Paquistão que fora projectada
por um Estado-membro e à qual se juntaram
mais três Estados-membros . Esta experiência

— a apreciação dos pedidos em conformi

extremamente positiva por todos os partici

sem vários Estados-membros . Esta ideia foi

de uma missão

dade com a Convenção de Genebra ( situa

« comum »

foi considerada

pantes .

ção geral do país — incluindo a situação
política e o respeito pelos direitos do
Homem — e prática seguida nos Estados

O CIREA foi ainda informado da preparação
de missões ao Bangladesh, ao Sri Lanka/
/Bangladesh/Paquistão e ao Azerbaijão .

- membros em matéria de reconhecimento

do pedido ) e os procedimentos de base
relativos à sua instrução,
4.

— a eventual aplicação das cláusulas de
exclusão ou de cessação,
— nos casos de recusa do pedido, a manu
tenção no território de um Estado-mem
bro com base noutro motivo ou o afasta

Outras matérias tratadas

A atenção do CIREA deteve-se igualmente em
questões pontuais e variadas, suscitadas pela
situação internacional ou pelo interesse de um
Estado-membro, tais como :

mento ( repatriamento para regiões do país
de origem consideradas seguras, expulsão
para países terceiros, eventuais dificulda
des práticas ligadas ao afastamento ).

— as consequências da assinatura do Acordo de
Dayton/Paris , sobre o reconhecimento do
estatuto de refugiado aos requerentes de asilo
provenientes da Bósnia-Herzegovina,

O CIREA convidou o ACR a participar na
avaliação da situação destes países dando a
conhecer a sua própria análise através de uma
exposição oral de um dos seus peritos sobre o
país analisado . O ACR completou esta expo
sição oral através de notas enviadas ao
CIREA contendo um historial da procura
proveniente desses países .

— os requerentes de asilo de origem paquista
nesa provenientes do Bangladesh ( Beharis ),

b ) Relatórios comuns da PESC

A pedido do CIREA, as instâncias da PESC
enviaram , em Março de 1996 , uma actualiza
ção do relatório comum sobre a Nigéria ela
borado em Fevereiro de 1995 e, em Setembro
de 1996 , um relatório sobre a situação dos

— a situação de estadia dos apátridas,
— as condições de expulsão para a Costa do
Marfim,
— o regresso dos nacionais do Zaire, do Sul do
Sudão e do Sul do Líbano cujo pedido de
asilo foi recusado .

O CIREA decidiu elaborar uma lista dos pontos
de contacto das pessoas que tratam, nos Estados
-membros, dos pedidos de asilo, lista essa que
deverá ser actualizada regularmente .

refugiados afegãos no Paquistão .
O Secretariado-Geral do Conselho distribuiu uma

O CIREA solicitara igualmente um relatórtio
comum sobre a Argélia e sobre o Iraque mas
estes ainda não puderam ser apresentados,

versão actualizada — Março de 1996 — da
colectânea da prática europeia em matéria de
asilo .
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das informações e, por outro, os problemas lin
guísticos .

No início da presidência italiana, os directores dos
organismos encarregados, nos Estados-membros, de
reconhecer a qualidade de refugiado encontraram-se
pela segunda vez (o primeiro encontro tivera lugar
em Junho de 1995 , por iniciativa da presidência

As delegações receberam uma nota da « Divisão
Tecnologias da Informação » do Secretariado
-Geral do Conselho sobre a realização técnica do
banco de dados, a qual ainda não foi discutida

francesa ). Solicitaram nomeadamente, por iniciativa
da França, que se procedesse a uma avaliação da

no CIREA .

actividade do CIREA . Na sua reunião de 8 e 9 e

A questão dos dados a incluir nesse banco ainda

Julho de 1996 , o grupo director I decidiu que os
métodos e práticas de trabalho do CIREA deveriam

está a ser debatida .

ser revistos .

b ) Estatísticas

Esta avaliação foi empreendida sob a presidência
irlandesa, durante a qual se procedeu a uma análise

Desejoso de melhorar o sistema estatístico exis
tente, o CIREA convidou os representantes do
Serviço de Estatística da Comissão ( Serviço de
Estatística das Comunidades Europeias — ( Euros
tat ) a contribuir com a sua experiência para esta
reflexão . Nessa ocasião, os serviços da Comissão
Europeia transmitiram ao CIREA um documento
de trabalho que apresentava os trabalhos neste
domínio . Ficou acordado que o CIREA irá especi

detalhada dos métodos de trabalho do CIREA com

vista a uma utilização mais eficaz dos recursos das
delegações nacionais, da Comissão e do Secretariado
- Geral do Conselho . O CIREA trabalhou com base

numa nota da Presidência Irlandesa que contém série
de conclusões actualmente em estudo no Comité
K.4 .

ficar as suas necessidades com vista a uma even

tual assistência do Serviço de Estatística da
Comissão no contexto da recolha , apresentação e

A criação de um banco de dados informatizado e a
melhoria da recolha e da elaboração das estatísticas
sobre o asilo estão igualmente a ser alvo de uma
análise específica . Já foi dado início à reflexão sobre

análise dos dados estatísticos em matéria de asilo

divulgados no seu âmbito.

estes dois « dossiers ».

a ) Banco de dados

III .

ENCONTRO ENTRE PERITOS DO CIREA E PERITOS

DOS ESTADOS UNIDAS DA AMÉRICA

O CIREA decidiu não dar seguimento, nesta fase,
ao projecto de obter, via CIREA, as informações
do banco de dados do CDR/ACR, uma vez que
essas informações podem ser directamente obti
das por cada Estado-membro.
Por ocasião do encontro que tiveram no âmbito
da reunião CIREA de 26 de Fevereiro de 1996 ,
os directores dos organismos encarregados, nos
Estados-membros, de reconhecer a qualidade de
refugiado consideraram que a criação de um
banco de dados CIREA poderia ser útil, desde
que nele fossem incluídos os dados pertinentes
para as finalidades dos Estados-membros . Foi
solicitado ao Secretariado-Geral do Conselho que
apresentasse uma nota sobre as possibilidades de
realização técnica e sobre os custos desse banco
de dados, tendo presente, por um lado, a necessi
dade de assegurar uma rápida disponibilização

Em 1996 , no âmbito do « diálogo transatlântico », foi
tomada a decisão de manter contactos entre os

peritos em matéria de asilo dos Estados Unidos da
América e da União Europeia . As modalidades de
realização desses contactos foram especificadas pelo
COREPER: reuniões periódicas a efectuar, por razões
de ordem prática, imediatamente após uma reunião
do CIREA ( reuniões « back-to-back »).
A primeira dessas reuniões entre peritos CIREA e
peritos norte-americanos teve lugar em finais de
1996 , imediatamente a seguir à reunião do CIREA de
5 de Dezembro . Como se tratava de um primeiro
encontro, a reunião foi essencialmente consagrada a
um intercâmbio de informações acerca das activida
des do CIREA e dos Estados Unidos no que respeita
ao asilo .

