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Conven�ia european� asupra recunoa�terii �i execut�rii hot�rârilor în 
materie de încredin�are a copiilor �i de restabilire a încredin��rii 
copiilor 1 
Luxembourg, 20 mai 1980  
 
 
 
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei conven�ii,  

recunoscând c� în statele membre ale Consiliului Europei luarea în considerare a 
interesului copilului este de o importan�� decisiv� în materie de hot�râri privind 
încredin�area sa,  

considerând c� instituirea de m�suri destinate facilit�rii recunoa�terii �i aplic�rii 
hot�rârilor privind încredin�area copilului va avea drept efect asigurarea unei mai bune 
protec�ii a interesului copiilor,  

considerând c� este de dorit, în acest scop, s� se sublinieze c� dreptul la vizit� al 
p�rin�ilor este corolarul normal al dreptului la încredin�are,  

constatând num�rul crescând al cazurilor în care unii copii au fost deplasa�i f�r� 
drept peste o grani�� interna�ional� �i dificult��ile întâlnite pentru solu�ionarea în mod 
adecvat a problemelor ridicate de aceste cazuri,  

 dornice s� introduc� dispozi�ii potrivite care s� permit� restabilirea încredin��rii 
copiilor atunci când aceast� încredin�are a fost întrerupt� în mod arbitrar,  

 convinse de oportunitatea de a lua, în acest scop, m�surile adaptate la diferite 
nevoi �i la diferite împrejur�ri,  

dornice s� stabileasc� rela�ii de cooperare judiciar� între autorit��ile lor,  
au convenit cele ce urmeaz�:  
 
 

ARTICOLUL 1 
 
În sensul prezentei conven�ii, se în�elege prin:  
a) copil - o persoan�, indiferent de cet��enie, cu condi�ia s� nu fi împlinit înc� 

vârsta de 16 ani �i s� nu aib� dreptul de a-�i stabili ea îns��i re�edin�a, conform legii 
re�edin�ei obi�nuite sau a cet��eniei ori conform legii interne a statului solicitat;  

b) autoritate - orice autoritate judiciar� sau administrativ�;  
c) hot�râre referitoare la încredin�are - orice hot�râre a unei autorit��i, în m�sura 

în care decide asupra îngrijirii persoanei copilului, inclusiv dreptul de a-i stabili re�edin�a, 
precum �i asupra dreptului la vizit�;  

d) deplasare f�r� drept - deplasarea unui copil peste o grani�� interna�ional� prin 
înc�lcarea unei hot�râri referitoare la încredin�area sa, pronun�at� într-un stat contractant 
�i executorie într-un asemenea stat; de asemenea, se consider� deplasare f�r� drept:  
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(i) neînapoierea unui copil peste o grani�� interna�ional� la încheierea perioadei 
exercit�rii unui drept la vizit� referitor la acel copil sau la încheierea unei �ederi 
temporare pe un alt teritoriu decât cel în care se exercit� încredin�area sa;  

 (ii) o trecere declarat� ulterior ilicit� în sensul art. 12.  
 
 

TITLUL I 
Autorit��i centrale 

 
            ARTICOLUL 2 

 
1. Fiecare stat contractant va desemna o autoritate central� care va exercita 

func�iile prev�zute în prezenta conven�ie.  
2. Statele federale �i statele în care mai multe sisteme de drept sunt în vigoare au 

dreptul de a desemna mai multe autorit��i centrale a c�ror competen�� o stabilesc.  
3. Orice desemnare efectuat� prin aplicarea prezentului articol trebuie s� fie 

comunicat� secretarului general al Consiliului Europei.  
 
 

ARTICOLUL 3 
 

1. Autorit��ile centrale ale statelor contractante trebuie s� coopereze între ele �i s� 
promoveze o în�elegere între autorit��ile competente ale ��rilor respective. Ele trebuie s� 
ac�ioneze cu toat� promptitudinea necesar�.  

2. În vederea facilit�rii aplic�rii prezentei conven�ii, autorit��ile centrale ale 
statelor contractante:  

a) asigur� transmiterea cererilor de informa�ii care provin de la autorit��ile 
competente �i care privesc problemele de drept sau de fapt referitoare la procedurile în 
curs;  

b) î�i comunic� reciproc, la cerere, informa�ii privind dreptul lor referitor la 
încredin�area copiilor �i la evolu�ia lui;  

c) se informeaz� reciproc asupra dificult��ilor susceptibile s� apar� cu prilejul 
aplic�rii conven�iei �i se str�duiesc s� înl�ture, în m�sura posibilului, obstacolele din 
calea aplic�rii ei.  

 
ARTICOLUL 4 

 
1. Orice persoan� care a ob�inut într-un stat contractant o hot�râre referitoare la 

încredin�area unui copil �i care dore�te s� ob�in� într-un alt stat contractant recunoa�terea 
sau executarea acestei hot�râri se poate adresa în acest scop, prin cerere, autorit��ii 
centrale a fiec�rui stat contractant.  

2. Cererea trebuie s� fie înso�it� de documentele men�ionate la art. 13.  
3. Autoritatea central� sesizat�, dac� este alta decât autoritatea central� a statului 

solicitat, transmite documentele acesteia din urm� pe cale direct� �i f�r� întârziere.  
4. Autoritatea central� sesizat� poate refuza interven�ia sa atunci când condi�iile 

cerute de prezenta conven�ie nu sunt îndeplinite în mod evident.  
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5. Autoritatea central� sesizat� îl informeaz� f�r� întârziere pe solicitant asupra 
solu�ion�rii cererii sale.  

 
ARTICOLUL 5 

 
1. Autoritatea central� a statului solicitat ia sau ordon� în cel mai scurt termen 

toate dispozi�iile pe care le consider� potrivite, sesizând, dac� este cazul, autorit��ile sale 
competente, pentru:  

a) a g�si locul unde se afl� copilul;  
 b) a evita, în special prin m�surile provizorii necesare, ca interesele copilului sau 

ale solicitantului s� fie lezate;  
c) a asigura recunoa�terea sau executarea hot�rârii;  
d) a asigura predarea copilului c�tre reclamant atunci când se acord� executarea 

hot�rârii;  
e) a informa autoritatea solicitant� asupra m�surilor luate �i a solu�iilor date.  
2. Atunci când autoritatea central� a statului solicitat are motive s� cread� c� 

copilul se afl� pe teritoriul altui stat contractant, ea transmite documentele autorit��ii 
centrale a acestui stat, pe cale direct� �i f�r� întârziere.  

3. Cu excep�ia cheltuielilor de repatriere, fiecare stat contractant se angajeaz� s� 
nu cear� de la solicitant nici o plat� pentru orice m�sur� luat� în contul acestuia în 
temeiul paragrafului 1 al prezentului articol de autoritatea central� a acestui stat, inclusiv 
cheltuielile procesuale �i, când este cazul, cheltuielile necesitate de participarea unui 
avocat.  
   4. Dac� recunoa�terea sau executarea este refuzat� �i dac� autoritatea central� a statului 
solicitat consider� c� trebuie s� dea curs cererii solicitantului de a introduce în acest stat o 
ac�iune pe fond, aceast� autoritate pune totul în aplicare pentru a asigura reprezentarea 
solicitantului în aceast� procedur� în condi�ii nu mai pu�in favorabile decât cele de care 
poate beneficia o persoan� care este rezident� �i cet��ean al acestui stat �i, în acest scop, 
poate sesiza în special autorit��ile competente.  
 
 

              ARTICOLUL 6 
 
1. Sub rezerva acordurilor private încheiate între autorit��ile centrale interesate �i 

a dispozi�iilor paragrafului 3 al prezentului articol:  
a) comunic�rile adresate autorit��ii centrale a statului solicitat sunt redactate în 

limba sau în una dintre limbile oficiale ale acestui stat ori vor fi înso�ite de o traducere în 
aceast� limb�;  

b) autoritatea central� a statului solicitat trebuie totu�i s� accepte comunic�rile 
redactate în limba francez� sau englez� ori înso�ite de o traducere în una dintre aceste 
limbi.  

2. Comunic�rile emise de autoritatea central� a statului solicitat, inclusiv 
rezultatele anchetelor efectuate, pot fi redactate în limba sau în una dintre limbile oficiale 
ale acestui stat ori în limba francez� sau englez�.  

3. Orice stat contractant poate exclude aplicarea în întregime sau în parte a 
dispozi�iilor paragrafului 1 lit. b) al prezentului articol. Atunci când un stat contractant a 
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f�cut aceast� rezerv�, orice alt stat contractant poate s� o aplice, de asemenea, în privin�a 
acestui stat.  

 
TITLUL II 

Recunoa�terea �i executarea hot�rârilor �i restabilirea încredin��rii copilului 
 
 

  ARTICOLUL 7 
 
 
Hot�rârile referitoare la încredin�are, pronun�ate într-un stat contractant, sunt recunoscute 
�i, atunci când sunt executorii în statul de origine, sunt puse în executare în orice alt stat 
contractant.  
 

ARTICOLUL 8 
 
1. În caz de deplasare f�r� drept, autoritatea central� a statului solicitat va trece 

imediat la restituirea copilului:  
a) atunci când în momentul introducerii cererii în statul în care hot�rârea a fost 

pronun�at� sau la data deplas�rii f�r� drept, dac� aceasta a avut loc anterior, copilul, 
precum �i p�rin�ii s�i aveau numai cet��enia acelui stat �i copilul avea re�edin�a obi�nuit� 
pe teritoriul statului men�ionat; �i  

b) când o autoritate central� a fost sesizat� asupra cererii de restituire în termen de 
6 luni începând de la data deplas�rii f�r� drept.  

2. Dac�, conform legii statului solicitat, nu se pot satisface dispozi�iile 
paragrafului 1 al prezentului articol f�r� interven�ia unei instan�e, nici unul dintre 
motivele de refuz prev�zute de prezenta conven�ie nu se va aplica în procedura judiciar�. 

3. Dac� un acord omologat de o autoritate competent� a survenit între persoana 
c�reia îi este încredin�at copilul �i o alt� persoan� pentru a-i acorda acesteia din urm� 
dreptul la vizit� �i când, la încheierea perioadei convenite, copilul, fiind dus în str�in�tate, 
nu este restituit persoanei care îl avea în încredin�are, se trece la restabilirea dreptului la 
încredin�are conform paragrafului 1 lit. b) �i paragrafului 2 ale prezentului articol. Acela�i 
lucru se face în cazul hot�rârii autorit��ii competente care acord� acela�i drept unei 
persoane care nu are încredin�area copilului.  
 
 

ARTICOLUL 9 
 
 

1. În alte cazuri de deplasare f�r� drept decât cele prev�zute de art. 8 �i dac� o 
autoritate central� a fost sesizat� în termen de 6 luni începând de la data deplas�rii, 
recunoa�terea �i executarea nu pot fi refuzate decât:  

a) dac�, atunci când este vorba despre o hot�râre pronun�at� în absen�a pârâtului 
sau a reprezentantului s�u legal, cererea de chemare în judecat� sau un act echivalent nu a 
fost comunicat ori notificat reclamantului potrivit legii sau în timp util pentru a se putea 
ap�ra; totu�i aceast� absen�� a comunic�rii sau notific�rii nu va constitui un motiv de 
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refuz al recunoa�terii sau execut�rii atunci când comunicarea ori notificarea nu s-a produs 
deoarece pârâtul a t�inuit locul unde se g�se�te persoana care a ini�iat ac�iunea în statul de 
origine;  

b) dac�, atunci când este vorba despre o hot�râre pronun�at� în absen�a pârâtului 
sau a reprezentantului s�u legal, competen�a autorit��ii care a luat-o nu este întemeiat�:  

(i) pe re�edin�a obi�nuit� a pârâtului; sau  
(ii) pe ultima re�edin�� obi�nuit� comun� a p�rin�ilor copilului, cu condi�ia ca unul 

dintre ei s� aib� înc� re�edin�a obi�nuit�; sau  
(iii) pe re�edin�a obi�nuit� a copilului;  
c) dac� hot�rârea este incompatibil� cu o hot�râre referitoare la încredin�are, 

devenit� executorie în statul solicitat înainte de deplasarea copilului, cu condi�ia ca acel 
copil s� nu aib� re�edin�a obi�nuit� pe teritoriul statului solicitant în anul ce preced� 
deplasarea sa.  

2. Dac� nici o autoritate central� nu a fost sesizat�, dispozi�iile paragrafului 1 al 
prezentului articol sunt aplicabile atunci când recunoa�terea �i executarea sunt cerute într-
un termen de 6 luni începând de la deplasarea f�r� drept.  

3. În nici un caz hot�rârea nu poate face obiectul unui examen de fond.  
 
 

ARTICOLUL 10 
 
1. În alte cazuri decât cele prev�zute la art. 8 �i 9, recunoa�terea, precum �i 

executarea pot fi refuzate nu numai din motivele prev�zute la art. 9, ci �i datorit� unuia 
dintre motivele urm�toare:  

a) dac� se constat� c� efectele hot�rârii sunt clar incompatibile cu principiile 
fundamentale de drept ce ac�ioneaz� asupra familiei �i copiilor în statul solicitat;  

b) dac� se constat� c� din cauza schimb�rii împrejur�rilor care includ trecerea 
timpului, dar exclud simpla schimbare a re�edin�ei copilului în urma unei deplas�ri f�r� 
drept, efectele hot�rârii de baz� nu mai sunt conforme interesului copilului;  

c) dac� în momentul introducerii ac�iunii în statul de origine:  
(i) copilul avea cet��enia statului solicitat sau re�edin�a obi�nuit� în acest stat, în 

timp ce nici una dintre aceste leg�turi nu exist� cu statul de origine;  
(ii) copilul avea în acela�i timp cet��enia statului de origine �i a statului solicitat �i 

re�edin�a sa obi�nuit� în statul solicitat;  
d) dac� hot�rârea este incompatibil� cu o hot�râre pronun�at� fie în statul solicitat, 

fie într-un stat ter�, fiind executorie în statul solicitat, în urma unei proceduri ini�iate 
înainte de introducerea cererii de recunoa�tere sau de executare �i dac� refuzul este 
conform interesului copilului.  

2. În acelea�i cazuri procedura de recunoa�tere, precum �i procedura de executare 
pot fi suspendate pentru unul dintre urm�toarele motive:  

a) dac� hot�rârea de origine face obiectul unui recurs ordinar;  
b) dac� o procedur� privind încredin�area copilului, ini�iat� înainte ca procedura în 

statul de origine s� fie introdus�, este în curs în statul solicitat;  
c) dac� o alt� hot�râre referitoare la încredin�area copilului face obiectul unei 

proceduri de executare sau oric�rei alte proceduri referitoare la recunoa�terea acestei 
hot�râri.  
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ARTICOLUL 11 

 
1. Hot�rârile asupra dreptului la vizit� �i dispozi�iile hot�rârilor referitoare la 

încredin�are care privesc dreptul la vizit� sunt recunoscute �i puse în executare în acelea�i 
condi�ii ca celelalte hot�râri referitoare la încredin�are.  

2. Totu�i autoritatea competent� a statului solicitat poate stabili modalit��ile de 
aplicare �i de exercitare a dreptului la vizit�, �inând cont în special de angajamentele luate 
de p�r�i pe aceast� tem�.  

3. Atunci când nu s-a hot�rât asupra dreptului la vizit� sau când recunoa�terea ori 
executarea hot�rârii referitoare la încredin�are este refuzat�, autoritatea central� a statului 
solicitat poate sesiza autorit��ile sale competente pentru a decide asupra dreptului la 
vizit�, la cererea persoanei care invoc� acest drept.  

 
 

ARTICOLUL 12 
 
Atunci când, la data la care copilul este deplasat peste o grani�� interna�ional�, nu 

exist� o hot�râre executorie asupra încredin��rii pronun�at� într-un stat contractant, 
dispozi�iile prezentei conven�ii se aplic� la orice hot�râre ulterioar� referitoare la 
încredin�area acestui copil �i care declar� deplasarea ilegal�, pronun�at� într-un stat 
contractant la cererea oric�rei persoane interesate.  

 
 

TITLUL II 
Procedura 

 
            ARTICOLUL 13 

 
1. Cererea privind recunoa�terea sau executarea într-un alt stat contractant a unei 

decizii referitoare la încredin�are trebuie s� fie înso�it�:  
a) de un document care abiliteaz� autoritatea central� a statului solicitat s� 

ac�ioneze în numele reclamantului sau s� desemneze în acest scop un alt reprezentant;  
b) de un exemplar al hot�rârii care reune�te condi�iile necesare autenticit��ii sale; 
c) când este vorba despre o hot�râre pronun�at� în absen�a pârâtului sau a 

reprezentantului s�u legal, de orice document de natur� s� stabileasc� faptul c� cererea de 
chemare în judecat� sau un act echivalent a fost comunicat ori notificat, potrivit legii, 
pârâtului;  

d) dac� este cazul, de orice document care stabile�te c�, conform legii statului de 
origine, decizia este executorie;  

e) dac� este posibil, de un raport indicând locul în care s-ar putea afla copilul în 
statul solicitat;  

f) de propuneri asupra modalit��ilor de restabilire a încredin��rii copilului.  
2. Documentele men�ionate mai sus trebuie s� fie înso�ite, dac� este cazul, de o 

traducere conform regulilor prev�zute la art. 6.  
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ARTICOLUL 14 
 
Orice stat contractant aplic� pentru recunoa�terea �i executarea unei hot�râri 

referitoare la încredin�are o procedur� simpl� �i rapid�. În acest scop el vegheaz� ca 
cererea de exequatur s� poat� fi introdus� în temeiul unei simple cereri.  

 
 

   ARTICOLUL 15 
 

1. Înainte de a decide asupra aplic�rii paragrafului 1 lit. b) al art. 10, autoritatea 
reprezentând statul solicitat:  

a) trebuie s� ia cuno�tin�� de punctul de vedere al copilului, exceptând cazul când 
exist� o imposibilitate practic�, în special în privin�a vârstei �i capacit��ii de discern�mânt 
a acestuia; �i  

b) poate cere efectuarea de anchete potrivite.  
2. Cheltuielile anchetelor efectuate într-un stat contractant revin statului în care 

sunt efectuate.  
3. Cererile de anchet� �i rezultatele lor pot fi adresate autorit��ii respective prin 

intermediul autorit��ilor centrale.  
 
 

ARTICOLUL 16 
 
Pentru atingerea scopurilor prezentei conven�ii, nici o legalizare sau formalitate 

similar� nu poate fi cerut�.  
 
 

TITLUL I 
Rezerve 
 

          ARTICOLUL 17 
 

1. Orice stat contractant poate face o rezerv� conform c�reia, în cazurile prev�zute 
la art. 8 �i 9 sau la unul dintre aceste articole, recunoa�terea �i executarea hot�rârilor 
referitoare la încredin�are vor putea fi refuzate pentru acele motive prev�zute la art. 10 
care vor fi indicate în rezerv�.  

2. Recunoa�terea �i executarea hot�rârilor pronun�ate într-un stat contractant, care 
au f�cut rezerva prev�zut� la paragraful 1 al prezentului articol, pot fi refuzate în orice alt 
stat contractant pentru unul dintre motivele adi�ionale indicate în aceast� rezerv�. 

 
 

ARTICOLUL 18 
 

Orice stat contractant poate face rezerva conform c�reia nu este legat de 
dispozi�iile art. 12. Dispozi�iile prezentei conven�ii nu se aplic� hot�rârilor prev�zute la 
art. 12 care au fost pronun�ate într-un stat contractant care a f�cut aceast� rezerv�.  
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 TITLUL V 

Alte instrumente 
 

ARTICOLUL 19 
 
Prezenta conven�ie nu împiedic� invocarea unui alt instrument interna�ional care leag� 
statul de origine de statul solicitat sau a dreptului cutumiar al statului solicitat pentru a 
ob�ine recunoa�terea ori executarea unei sentin�e. 

 
 

ARTICOLUL 20 
 

1. Prezenta conven�ie nu aduce atingere angajamentelor pe care un stat contractant 
�i le poate asuma fa�� de un stat necontractant în temeiul unui instrument interna�ional 
privind materiile reglementate de prezenta conven�ie.  

2. Atunci când dou� sau mai multe state contractante au stabilit ori sunt în curs s� 
stabileasc� o legisla�ie uniform� în domeniul încredin��rii copiilor sau un sistem deosebit 
de recunoa�tere ori de executare a hot�rârilor în acest domeniu, vor avea dreptul s� aplice 
între ele aceast� legisla�ie sau acest sistem, în locul prezentei conven�ii ori al oric�rei 
p�r�i a acesteia. Pentru a se prevala de aceast� dispozi�ie, aceste state vor trebui s� 
notifice decizia lor secretarului general al Consiliului Europei. Orice modificare sau 
revocare a acestei hot�râri trebuie, de asemenea, s� fie notificat�.  
 
 

TITLUL V 
Clauze finale 

 
ARTICOLUL 21 

 
Prezenta conven�ie este deschis� semn�rii statelor membre ale Consiliului 

Europei. Ea va fi supus� ratific�rii, accept�rii sau aprob�rii. Instrumentele de ratificare, 
de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. 
 
 

ARTICOLUL 22 
 

1. Prezenta conven�ie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeaz� expir�rii 
unei perioade de 3 luni dup� data la care 3 state membre ale Consiliului Europei î�i vor fi 
dat consim��mântul de a fi legate prin conven�ie conform dispozi�iilor art. 21.  

2. Pentru orice stat membru care î�i va exprima ulterior consim��mântul de a fi 
legat prin conven�ie, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeaz� expir�rii 
unei perioade de 3 luni dup� data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau 
de aprobare.  
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ARTICOLUL 23 

 
1. Dup� intrarea în vigoare a prezentei conven�ii, Comitetul de Mini�tri al 

Consiliului Europei va putea invita orice stat nemembru al Consiliului Europei s� adere la 
prezenta conven�ie printr-o hot�râre luat� cu majoritatea de voturi prev�zut� la art. 20 lit. 
d) din statut �i în unanimitate de reprezentan�ii statelor contractante având drept de a face 
parte din comitet.  

2. Pentru orice stat care ader�, conven�ia va intra în vigoare în prima zi a lunii 
care urmeaz� expir�rii unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de 
aderare la secretarul general al Consiliului Europei.  

 
 

ARTICOLUL 24 
 
1. Orice stat poate, în momentul semn�rii sau depunerii instrumentului s�u de 

ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, s� desemneze teritoriul ori teritoriile 
c�rora li se va aplica prezenta conven�ie.  

2. Orice stat poate, în orice alt moment succesiv, printr-o declara�ie adresat� 
secretarului general al Consiliului Europei, s� extind� aplicarea prezentei conven�ii la 
orice alt teritoriu desemnat în declara�ie. Conven�ia va intra în vigoare în privin�a acestui 
teritoriu în prima zi a lunii care urmeaz� expir�rii unei perioade de 3 luni de la data 
primirii declara�iei de c�tre secretarul general.  

3. Orice declara�ie dat� în virtutea celor dou� paragrafe precedente va putea fi 
retras�, în ceea ce prive�te orice teritoriu desemnat în aceast� declara�ie, prin notificare 
adresat� secretarului general. Retragerea va avea efect din prima zi a lunii care urmeaz� 
expir�rii unei perioade de 6 luni de la data primirii notific�rii de c�tre secretarul general.  

 
 

ARTICOLUL 25 
 
1. Un stat care cuprinde dou� sau mai multe unit��i teritoriale în care sisteme de 

drept diferite se aplic� în materie de încredin�are a copiilor �i de recunoa�tere �i executare 
a hot�rârilor referitoare la încredin�are poate, în momentul depunerii instrumentului s�u 
de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, s� declare c� prezenta conven�ie se 
va aplica la toate acele unit��i teritoriale ori la una sau mai multe dintre ele.  

2. El poate, în orice moment dup� aceea, printr-o declara�ie adresat� secretarului 
general al Consiliului Europei, s� extind� aplicarea prezentei conven�ii la orice alt� 
unitate teritorial� desemnat� în declara�ie. Conven�ia va intra în vigoare fa�� de aceast� 
unitate teritorial� în prima zi a lunii care urmeaz� expir�rii unei perioade de 3 luni de la 
data primirii declara�iei de c�tre secretarul general.  

3. Orice declara�ie dat� în temeiul celor dou� paragrafe precedente va putea fi 
retras�, în ceea ce prive�te orice unitate teritorial� desemnat� în aceast� declara�ie, prin 
notificare adresat� secretarului general. Retragerea va avea efect din prima zi a lunii care 
urmeaz� expir�rii unei perioade de 6 luni de la data primirii notific�rii de c�tre secretarul 
general.  
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ARTICOLUL 26 

 
1. În privin�a unui stat care, în materie de încredin�are a copiilor, are dou� sau mai 

multe sisteme de drept de aplicare teritorial�:  
a) referirea la legea re�edin�ei obi�nuite sau a cet��eniei unei persoane trebuie s� 

fie în�eleas� ca referire la sistemul de drept stabilit de reguli în vigoare în acest stat sau, în 
lipsa acestor reguli, la sistemul cu care persoana respectiv� are leg�turile cele mai strânse; 

b) referirea la un stat de origine sau la un stat solicitat trebuie s� fie în�eleas�, 
dup� caz, ca referire la unitatea teritorial� în care hot�rârea a fost pronun�at� sau la 
unitatea teritorial� în care recunoa�terea ori executarea hot�rârii sau restabilirea 
încredin��rii este cerut�.  

2. Paragraful 1 lit. a) al prezentului articol se aplic�, de asemenea, mutatis 
mutandis la statele care, în materie de încredin�are a copiilor, au dou� sau mai multe 
sisteme de drept de aplicare personal�.  

 
 

ARTICOLUL 27 
 
1. Orice stat poate, în momentul semn�rii sau în momentul depunerii 

instrumentului s�u de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, s� declare c� 
uzeaz� de una sau mai multe rezerve ce figureaz� la paragraful 3 al art. 6, la art. 17 �i la 
art. 18. Nu este admis� nici o alt� rezerv�.  

2. Orice stat contractant care a formulat o rezerv� în temeiul paragrafului 
precedent poate s� o retrag� în întregime sau par�ial, adresând o notificare secretarului 
general al Consiliului Europei. Retragerea va avea efect de la data primirii notific�rii de 
c�tre secretarul general.  

 
 

ARTICOLUL 28 
 
La sfâr�itul celui de-al treilea an care urmeaz� datei intr�rii în vigoare a prezentei 

conven�ii �i, la ini�iativa sa, în orice alt moment dup� aceast� dat�, secretarul general al 
Consiliului Europei va invita reprezentan�ii autorit��ilor centrale desemnate de statele 
contractante s� se reuneasc� în vederea studierii �i facilit�rii func�ion�rii conven�iei. 
Orice stat membru al Consiliului Europei care nu este parte la conven�ie va putea fi 
reprezentat de un observator. Lucr�rile fiec�reia dintre aceste reuniuni vor face obiectul 
unui raport care va fi adresat spre informare Comitetului de Mini�tri al Consiliului 
Europei.  

 
 

ARTICOLUL 29 
 
1. Orice parte poate, în orice moment, s� denun�e prezenta conven�ie, adresând o 

notificare secretarului general al Consiliului Europei.  
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2. Denun�area va avea efect din prima zi a lunii care urmeaz� expir�rii unei 
perioade de 6 luni de la data primirii notific�rii de c�tre secretarul general.  

 
 

ARTICOLUL 30 
 
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale 

Consiliului Europei �i oric�rui stat care a aderat la prezenta conven�ie:  
a) orice semn�tur�;  
b) depunerea oric�rui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de 

aderare;  
c) orice dat� de intrare în vigoare a prezentei conven�ii conform art. 22, 23, 24 �i 

25;  
d) orice alt act, notificare sau comunicare având leg�tur� cu prezenta conven�ie. 
 
Drept care subsemna�ii, autoriza�i în acest scop, au semnat prezenta conven�ie. 
 
Adoptat� la Luxembourg la 20 mai 1980, în limbile francez� �i englez�, cele dou� 

texte având aceea�i valabilitate, într-un singur exemplar care va fi depus la arhivele 
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copia 
conform� fiec�ruia dintre statele membre ale Consiliului Europei �i oric�rui alt stat invitat 
s� adere la prezenta conven�ie.  
  
 


