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PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei i ceilal i semnatari ai Conven iei asupra rela iilor
personale care privesc copiii, denumit în continuare Conven ie,
având în vedere dispozi iile Conven iei europene asupra recunoa terii i execut rii
hot rârilor în materie de încredin are a copiilor i de restabilire a încredin rii copiilor,
adoptat la 20 mai 1980 (STE nr. 105),
având în vedere dispozi iile Conven iei de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra
aspectelor civile ale r pirii interna ionale de copii i ale Conven iei de la Haga din 19
octombrie 1996 asupra competen ei, legii aplicabile, recunoa terii, execut rii i cooper rii cu
privire la r spunderea p rinteasc i m surile de protec ie a copiilor,
având în vedere dispozi iile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1347/2000 din 29
mai 2000 privind competen a, recunoa terea i executarea hot rârilor în materie
matrimonial
i în materia r spunderii p rinte ti asupra copiilor ambilor so i,
recunoscând c , a a cum a fost prev zut în diferite instrumente juridice interna ionale ale
Consiliului Europei, precum i în art. 3 al Conven iei Na iunilor Unite privind drepturile
copilului, adoptat la 20 noiembrie 1989, interesul superior al copilului este un considerent
primordial,
fiind con tiente de necesitatea de a adopta noi reglement ri pentru ocrotirea rela iilor
personale dintre copii i p rin ii lor, precum i cu alte persoane care au leg turi de familie cu
copiii, conform protec iei asigurate de art. 8 al Conven iei pentru ap rarea drepturilor omului
i a libert ilor fundamentale, adoptat
la 4 noiembrie 1950 (STE nr. 5),
având în vedere art. 9 al Conven iei Na iunilor Unite privind drepturile copilului, care
prevede dreptul copilului separat de unul sau de ambii s i p rin i de a între ine rela ii
personale i contacte directe regulate cu ambii p rin i, exceptând situa iile când acestea sunt
contrare interesului superior al copilului,
având în vedere dispozi iile alin. 2 al art. 10 din Conven ia Na iunilor Unite privind
drepturile copilului, care prevede dreptul copilului ai c rui p rin i locuiesc în state diferite de
a între ine în mod regulat rela ii personale i contacte directe cu cei 2 p rin i ai s i, cu
excep ia unor circumstan e excep ionale,
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con tiente de oportunitatea de a recunoa te nu numai p rin ii, ci i copiii drept titulari
de drepturi,
convenind, în consecin , s înlocuiasc no iunea de "drept de vizit privind copiii"
cu aceea de "rela ii personale privind copiii",
având în vedere dispozi iile Conven iei europene privind exercitarea drepturilor
copiilor (STE nr. 160) i dorin a de promovare a m surilor care s -i poat ajuta pe copii în
cadrul problemelor privind rela iile personale cu p rin ii i cu alte persoane care au leg turi
de familie cu copiii,
fiind de acord s recunoasc nevoia copiilor de a între ine rela ii personale nu numai
cu cei 2 p rin i ai lor, ci i cu anumite alte persoane care au leg turi de familie cu copiii i
importan a pentru p rin i i pentru aceste alte persoane de a r mâne în contact cu copiii, sub
rezerva protej rii interesului superior al copiilor,
constatând necesitatea promov rii adopt rii de c tre state a unor principii comune în
ceea ce prive te rela iile personale privind copiii, în special pentru a facilita aplicarea
instrumentelor interna ionale în acest domeniu,
realizând c mecanismele instituite pentru punerea în executare a hot rârilor
judec tore ti str ine în ceea ce prive te rela iile personale privind copiii au mai multe anse
de a da rezultate satisf c toare atunci când principiile pe care se întemeiaz aceste hot râri
str ine sunt similare principiilor în vigoare în statul care le pune în executare,
recunoscând necesitatea, atunci când copiii i p rin ii sau celelalte persoane având leg turi de
familie cu copiii tr iesc în state diferite, de a încuraja autorit ile judiciare s permit mai des
vizitele transfrontaliere i de a cre te astfel încrederea tuturor celor interesa i în faptul c acei
copii vor fi înapoia i la terminarea acestor vizite,
constatând c m surile de ocrotire eficiente i garan iile suplimentare sunt mai
potrivite pentru a asigura înapoierea copiilor, în special la terminarea vizitelor
transfrontaliere,
constatând c este necesar un instrument interna ional suplimentar pentru a furniza
solu ii, mai ales în materie de rela ii personale transfrontaliere privind copiii,
în dorin a de a stabili o cooperare între toate autorit ile centrale i toate celelalte organe
competente, pentru a promova i a ameliora rela iile personale dintre copii i p rin ii lor,
precum i cu celelalte persoane care au leg turi de familie cu ace ti copii i, în special, pentru
a promova cooperarea judiciar în cauzele privind rela iile personale transfrontaliere,
au convenit urm toarele:
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CAPITOLUL I
Scopul Conven iei i defini ii
ARTICOLUL 1
Scopul Conven iei
Prezenta conven ie are ca scop:
a) s stabileasc principiile generale care trebuie s se aplice hot rârilor privind
rela iile personale;
b) s stabileasc m surile asigur torii i garan iile adecvate pentru a asigura
exercitarea normal a rela iilor personale i înapoierea imediat a copiilor la terminarea
perioadei de vizit ;
c) s instaureze o cooperare între autorit ile centrale, autorit ile judiciare i alte
organisme în scopul de a promova i a ameliora rela iile personale dintre copii i p rin ii lor,
precum i cu celelalte persoane care au leg turi de familie cu ei.
ARTICOLUL 2
Defini ii
În sensul prezentei conven ii, termenii i expresiile de mai jos au urm toarele
semnifica ii:
a) rela ii personale:
(i) ederea copilului, limitat în timp, la o persoan men ionat la art. 4 sau 5, cu care
copilul nu locuie te de obicei, sau întâlnirea dintre copil i acea persoan ;
(ii) orice forme de comunicare între copil i acea persoan ;
(iii) furnizarea oric ror informa ii cu privire la copil c tre acea persoan sau invers;
b) hot râre privind rela iile personale - o hot râre a unei autorit i judiciare privind
rela iile personale, inclusiv o învoial privind rela iile personale, care a fost confirmat de o
autoritate judiciar competent sau care îmbrac forma unui act autentic înregistrat i
executoriu;
c) copil - o persoan care are vârsta mai mic de 18 ani, cu privire la care o hot râre
referitoare la rela iile personale poate fi pronun at sau executat într-un stat parte;
d) leg turi de familie - rela ii strânse, precum cele existente între un copil i bunicii
s i sau fra ii i surorile sale, care decurg de drept sau dintr-o rela ie de familie de fapt;
e) autoritate judiciar - o instan judec toreasc sau o autoritate administrativ care
are competen e echivalente.
CAPITOLUL II
Principii generale aplicabile hot rârilor privind rela iile personale
ARTICOLUL 3
Aplicarea principiilor
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Statele p r i adopt m suri legislative i alte m suri care se v desc necesare pentru a
se asigura c principiile con inute în acest capitol sunt aplicate de c tre autorit ile judiciare,
atunci când pronun , modific , suspend sau revoc hot râri privind rela iile personale.
ARTICOLUL 4
Rela ii personale între un copil i p rin ii s i
1. Copilul i p rin ii s i au dreptul de a ob ine i de a între ine rela ii personale
constante.
2. Aceste rela ii personale nu pot fi restrânse sau excluse decât atunci când acest lucru
este necesar în interesul superior al copilului.
3. Atunci când nu este în interesul superior al copilului s între in rela ii personale
nesupravegheate cu unul dintre cei 2 p rin i ai s i, se ia în considerare posibilitatea de
între inere a unor rela ii personale sub supraveghere sau a altor forme de rela ii personale cu
acest p rinte.
\

ARTICOLUL 5
Rela ii personale între un copil i alte persoane decât p rin ii

1. Sub rezerva interesului superior al copilului, pot fi instituite rela ii personale între
copil i alte persoane decât p rin ii s i, care au cu acesta leg turi de familie.
2. Statele p r i sunt libere s extind aceast dispozi ie i la alte persoane decât cele
men ionate la alin. 1, iar acolo unde s-a f cut acest lucru statele p r i pot decide în mod liber
ce tip de rela ie personal se aplic , a a cum este definit la art. 2 lit. a).
ARTICOLUL 6
Dreptul copilului de a fi informat, consultat i de a- i exprima opinia
1. Un copil considerat conform dreptului intern c are suficient discern mânt are
dreptul, exceptând cazul în care ar fi în mod evident contrar interesului s u superior:
- s primeasc orice informa ie relevant ;
- s fie consultat;
- s î i exprime opinia.
2. Opiniilor i dorin elor, precum i sentimentelor constatate trebuie s li se acorde
aten ia cuvenit .
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ARTICOLUL 7
Solu ionarea litigiilor în materia rela iilor personale
Atunci când sunt solu ionate litigii în materie de rela ii personale, autorit ile
judiciare iau toate m surile adecvate:
a) pentru a se asigura c cei 2 p rin i sunt informa i despre importan a pe care o au
pentru copil i pentru fiecare dintre ei stabilirea i între inerea de rela ii personale regulate cu
copilul lor;
b) pentru a-i încuraja pe p rin i i pe celelalte persoane care au leg turi de familie cu
copilul s ajung la învoieli pe cale amiabil în ceea ce prive te rela iile personale cu acesta,
în special prin recurgerea la medierea familial i la alte metode de solu ionare a conflictelor;
c) înainte de a lua o hot râre, s se asigure c dispun de informa ii suficiente, în
special din partea titularilor r spunderii p rinte ti, pentru a decide în interesul superior al
copilului i, atunci când este cazul, s ob in informa ii suplimentare de la alte organisme sau
persoane relevante.
ARTICOLUL 8
Învoieli cu privire la rela iile personale
1. Statele p r i încurajeaz p rin ii i celelalte persoane care au leg turi de familie cu
copilul, prin mijloacele pe care le consider potrivite, s respecte principiile enun ate în art.
4-7, atunci când încheie sau modific o învoial cu privire la rela iile personale cu un copil.
Aceste învoieli ar trebui s fie încheiate, de preferin , în scris.
2. La cerere, autorit ile judiciare, cu excep ia existen ei unei dispozi ii contrare în
dreptul intern, încuviin eaz o învoial cu privire la rela iile personale cu un copil, cu
condi ia ca aceast învoial s nu contravin interesului superior al copilului.

ARTICOLUL 9
Punerea în executare a hot rârilor privind rela iile personale
Statele p r i iau toate m surile necesare pentru a se asigura c hot rârile privind
rela iile personale sunt puse în executare.
ARTICOLUL 10
M suri asigur torii i garan ii ce trebuie luate cu privire la rela iile personale
1. Fiecare stat parte prevede i promoveaz folosirea de m suri asigur torii i de
garan ii. El comunic secretarului general al Consiliului Europei, prin intermediul
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autorit ilor sale centrale, în termen de 3 luni de la data intr rii în vigoare a Conven iei pentru
acest stat parte, cel pu in 3 categorii de m suri asigur torii i garan ii existente în dreptul s u
intern, în plus fa de m surile asigur torii i de garan iile prev zute la art. 4 alin. 3 i la art.
14 alin. 1 lit. b) din Conven ie. Schimb rile privind m surile asigur torii i garan iile
existente se comunic cât mai curând posibil.
2. Atunci când circumstan ele cazului o cer, autorit ile judiciare pot oricând s
subordoneze o hot râre privind rela iile personale unor m suri asigur torii i unor garan ii, în
scopul de a asigura atât punerea în executare a hot rârii, cât i înapoierea copilului la locul în
care el locuie te în mod obi nuit, la terminarea perioadei de vizit , ori împiedicarea unei
deplas ri ilicite a acestuia.
a) M surile asigur torii i garan iile pentru asigurarea punerii în executare a hot rârii
pot include în special:
- supravegherea rela iilor personale;
- obliga ia pentru o persoan de a suporta cheltuielile de transport i de cazare pentru
copil i, dac se impune, pentru oricare alt persoan care îl înso e te;
- depunerea unei garan ii de c tre persoana la care copilul locuie te în mod obi nuit,
în scopul de a se asigura faptul c persoana care solicit rela iile personale nu este
împiedicat s aib astfel de rela ii;
- o amend impus persoanei cu care copilul locuie te de obicei, în cazul în care
aceast persoan ar refuza s se conformeze hot rârii privind rela iile personale.
b) M surile asigur torii i garan iile care au drept scop s asigure înapoierea copilului
sau s previn o deplasare ilicit a acestuia pot cuprinde în special:
- depunerea pa aportului sau a unui alt act de identitate i, dac este necesar,
prezentarea unui document din care s rezulte c persoana care solicit rela ii personale a
notificat aceast depunere, pe durata vizitei, autorit ii consulare competente;
- garan ii financiare;
- garan ii reale asupra bunurilor;
- angajamente sau obliga ii acceptate fa de instan e;
- obliga ia, pentru persoana care între ine rela ii personale cu copilul, s se prezinte
periodic cu copilul în fa a unui organ competent, de exemplu, serviciul pentru protec ia
tinerilor sau un post de poli ie din raza locului unde rela iile personale se exercit ;
- obliga ia, pentru persoana care solicit rela ii personale, de a prezenta un document
care este emis de statul în care rela iile trebuie s se exercite, care s ateste recunoa terea i
caracterul executoriu al unei hot râri privind încredin area sau rela iile personale ori ambele,
înainte de pronun area hot rârii solicitate sau înainte de exercitarea rela iilor;
- impunerea unor condi ii în raport cu locul în care rela iile personale urmeaz s se
exercite i, dac este necesar, înregistrarea, într-un sistem de informa ii na ional sau
transfrontalier, a unei interdic ii care împiedic copilul s p r seasc statul în care rela iile
personale trebuie s aib loc.
3. Orice astfel de m suri asigur torii i garan ii sunt exprimate în form scris sau
sunt probate printr-un înscris i fac parte din hot rârea privind rela iile personale ori din
învoiala încuviin at .
4. Dac m surile asigur torii sau garan iile urmeaz s fie puse în aplicare într-un alt
stat parte, autoritatea judiciar dispune de preferin acele m suri asigur torii i acele garan ii
susceptibile s fie executate în acel stat parte.
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CAPITOLUL III
M suri pentru promovarea i îmbun t irea rela iilor personale transfrontaliere
ARTICOLUL 11
Autorit ile centrale
1. Fiecare stat parte desemneaz o autoritate central care s exercite func iile
prev zute de prezenta conven ie, în cazul rela iilor personale transfrontaliere.
2. Statele federale, un stat în care sunt în vigoare mai multe sisteme de drept sau
statele care au unit i teritoriale autonome sunt libere s desemneze mai mult de o autoritate
central i s precizeze competen a teritorial sau personal a acestora. Acolo unde un stat a
desemnat mai mult de o autoritate central , acesta specific autoritatea central c reia îi poate
fi adresat orice comunicare în vederea transmiterii c tre autoritatea central competent din
cadrul acestui stat.
3. Orice desemnare efectuat conform prezentului articol se notific secretarului
general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 12
Obliga iile autorit ilor centrale
Autorit ile centrale din statele p r i:
a) coopereaz între ele i promoveaz cooperarea între autorit ile lor competente,
inclusiv autorit ile judiciare, pentru îndeplinirea obiectivelor Conven iei. Ele ac ioneaz cu
toat diligen a necesar ;
b) în vederea facilit rii punerii în aplicare a prezentei Conven ii, comunic reciproc,
la cerere, informa ii în leg tur cu legisla ia lor intern privind r spunderea p rinteasc ,
inclusiv privind rela iile personale, precum i orice alt informa ie mai detaliat în leg tur
cu m surile asigur torii i cu garan iile, altele decât cele prev zute deja, conform art. 10 alin.
1, i serviciile lor disponibile (inclusiv servicii juridice, finan ate de sectorul public sau întrun alt mod), precum i eventualele schimb ri intervenite în legisla ia i în serviciile în
materie;
c) iau toate m surile adecvate pentru a descoperi locul în care se afl copilul;
d) asigur transmiterea de cereri de informa ii emanând de la autorit ile competente
i privind aspecte de drept sau de fapt în leg tur cu procedurile aflate în curs;
e) se informeaz reciproc în leg tur cu dificult ile care pot s apar cu ocazia
aplic rii Conven iei i fac tot posibilul în vederea înl tur rii obstacolelor în aplicarea
acesteia.
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ARTICOLUL 13
Cooperarea interna ional
1. Ac ionând în cadrul competen elor lor respective, autorit ile judiciare, autorit ile
centrale, serviciile sociale i alte organe ale statelor p r i interesate coopereaz în procedurile
privind rela iile personale transfrontaliere.
2. În special autorit ile centrale trebuie s sprijine autorit ile judiciare din statele
p r i s comunice reciproc i s ob in informa iile i sprijinul necesar pentru a le permite s
duc la îndeplinire scopurile prezentei conven ii.
3. În prezen a unui caz transfrontalier, autorit ile centrale asist copiii, p rin ii i alte
persoane care între in leg turi de familie cu copilul, în special, în vederea ini ierii unor
proceduri privind rela iile personale transfrontaliere.
ARTICOLUL 14
Recunoa terea i executarea hot rârilor privind rela iile personale transfrontaliere
1. Statele p r i trebuie s prevad , dac este cazul, în conformitate cu tratatele
interna ionale relevante:
a) un sistem de recunoa tere i de executare a hot rârilor pronun ate în alte state p r i
privind rela iile personale i dreptul de încredin are;
b) o procedur prin care hot rârile referitoare la rela iile personale i la dreptul de
încredin are pronun ate într-un alt stat parte pot fi recunoscute i declarate executorii înainte
de exercitarea rela iilor personale în statul solicitat.
2. Dac un stat parte subordoneaz recunoa terea i/sau executarea unei hot râri
str ine de existen a unui tratat sau a reciprocit ii, se va putea considera prezenta conven ie
ca temei juridic pentru recunoa terea i/sau executarea unei hot râri str ine privind rela iile
personale.
ARTICOLUL 15
Modalit ile de punere în executare a hot rârilor privind rela iile
personale transfrontaliere
Autoritatea judiciar a statului parte în care trebuie s fie pus în executare o hot râre
pronun at într-un alt stat parte în leg tur cu rela iile personale transfrontaliere poate, atunci
când recunoa te sau declar executorie o astfel de hot râre ori într-un stadiu ulterior, s
stabileasc sau s adapteze modalit ile de punere în executare a acesteia, precum i m surile
asigur torii i garan iile aferente acestei hot râri, dac acest lucru este necesar pentru
facilitarea exercit rii acestor rela ii, sub rezerva ca elementele esen iale ale hot rârii s fie
respectate i inând cont, în special, de orice schimbare a împrejur rilor i a învoielilor f cute
de cei interesa i. În niciun caz hot rârea nu poate face obiectul unui examen de fond.
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ARTICOLUL 16
Înapoierea unui copil
1. Atunci când la sfâr itul unei perioade de rela ii personale transfrontaliere
întemeiate pe o hot râre privind rela iile personale înapoierea copilului nu s-a efectuat,
autorit ile competente trebuie s asigure, la cerere, înapoierea imediat a acestuia, aplicând
dac este cazul dispozi iile incidente ale instrumentelor interna ionale, dispozi iile de drept
na ional i, dac este potrivit, s pun în aplicare m surile asigur torii i garan iile prev zute
eventual de hot rârea privind rela iile personale.
2. O hot râre privind înapoierea copilului va fi pronun at , în m sura în care este
posibil, în termen de 6 s pt mâni de la data cererii privind înapoierea acestuia.
ARTICOLUL 17
Cheltuieli
Cu excep ia cheltuielilor de repatriere, fiecare stat parte se angajeaz s nu pretind
solicitantului nicio plat pentru orice m sur luat în numele s u în virtutea prezentei
conven ii de c tre autoritatea central a acestui stat.
ARTICOLUL 18
Cerin e privitoare la limb
1. Sub rezerva acordurilor speciale încheiate între autorit ile centrale implicate:
a) comunic rile adresate autorit ii centrale a statului solicitat sunt redactate în limba
oficial sau în una dintre limbile oficiale ale acestui stat ori sunt 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 în limba englez ori înso ite de o traducere în una dintre
aceste limbi.
2. Comunic rile care provin de la autoritatea central a statului solicitat, inclusiv
rezultatele anchetelor efectuate, pot fi redactate în limba oficial sau în una dintre limbile
oficiale ale acestui stat ori în limba francez sau în limba englez .
3. Totu i, un stat parte poate, prin declara ie adresat secretarului general al
Consiliului Europei, s se opun utiliz rii fie a limbii franceze, fie a limbii engleze, conform
alin. 1 i 2, în orice cerere, comunicare sau alt document adresat /adresat autorit ilor sale
centrale.
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CAPITOLUL IV
Rela ia cu alte instrumente
ARTICOLUL 19
Rela iile cu Conven ia european asupra recunoa terii i execut rii hot rârilor în
materia de încredin are a copiilor i de restabilire a încredin rii copiilor
Alin. 2 i 3 ale art. 11 din 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, din 20
mai 1980 (STE no. 105), nu se aplic rela iilor dintre statele p r i care sunt de asemenea state
p r i ale prezentei conven ii.
ARTICOLUL 20
Rela iile cu alte instrumente
1. Prezenta conven ie nu afecteaz celelalte instrumente interna ionale la care statele
p r i ale Conven iei sunt p r i sau vor deveni p r i i care con in dispozi ii privind domeniile
reglementate de prezenta conven ie. În special, prezenta conven ie nu aduce atingere aplic rii
urm toarelor instrumente juridice:
a) Conven ia de la Haga din 5 octombrie 1961 privind competen a autorit ilor i
legea aplicabil în domeniul protec iei minorilor;
b) Conven ia european asupra recunoa terii i execut rii hot rârilor în materia de
încredin are a copiilor i de restabilire a încredin rii copiilor, din 20 mai 1980, sub rezerva
dispozi iilor art. 19;
c) Conven ia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale r pirii
interna ionale de copii;
d) Conven ia de la Haga din 19 octombrie 1996 privind competen a, legea aplicabil ,
recunoa terea, executarea i cooperarea cu privire la r spunderea p rinteasc i m surile
privind protec ia copiilor.
2. Nicio dispozi ie a prezentei conven ii nu poate s împiedice p r ile s încheie
acorduri interna ionale care s completeze sau s dezvolte dispozi iile Conven iei sau care s
extind câmpul de aplicare al acestora.
3. În rela iile lor reciproce, statele p r i care sunt membre ale Comunit ii Europene
aplic regulile Comunit ii Europene i, prin urmare, nu aplic regulile care decurg din
prezenta conven ie decât în m sura în care nu exist nicio regul comunitar care
reglementeaz materia în cauz .
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CAPITOLUL V
Amendamente la Conven ie
ARTICOLUL 21
Amendamente
1. Orice amendament la prezenta conven ie propus de o parte se comunic
secretarului general al Consiliului Europei i se transmite de c tre acesta din urm statelor
membre ale Consiliului Europei sau oric rui alt stat semnatar, oric rui stat parte, Comunit ii
Europene sau oric rui stat invitat s semneze prezenta conven ie conform dispozi iilor art.
22, precum i oric rui stat care a fost invitat s adere la prezenta conven ie conform
dispozi iilor art. 23.
2. Orice amendament propus de o parte se comunic Comitetului European de
Cooperare Juridic (CDCJ), care transmite Comitetului de Mini tri opinia sa cu privire la
amendamentul propus.
3. Comitetul de Mini tri examineaz amendamentul propus, iar opinia sa cu privire la
acesta se transmite c tre CDCJ, urmând ca dup consultarea p r ilor Conven iei care nu sunt
membre ale Consiliului Europei s poat adopta acest amendament.
4. Textul oric rui amendament adoptat de Comitetul de Mini tri conform alin. 3 va fi
comunicat p r ilor, în vederea accept rii sale.
5. Orice amendament adoptat conform paragrafului 3 va intra în vigoare în prima zi a
lunii care urmeaz expir rii unei perioade de o lun de la data la care toate p r ile îl vor fi
informat pe secretarul general al Consiliului Europei cu privire la acceptul lor.

CAPITOLUL VI
Clauze finale
ARTICOLUL 22
Semnarea i intrarea în vigoare
1. Prezenta conven ie este deschis spre semnare statelor membre ale Consiliului
Europei, statelor nemembre care au participat la elaborarea sa, precum i Comunit ii
Europene.
2. Prezenta conven ie este 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.
3. Prezenta conven ie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeaz expir rii
unei perioade de 3 luni de la data la care 3 state, dintre care cel pu in dou state membre ale
Consiliului Europei, î i vor fi exprimat consim mântul de a fi legate prin Conven ie,
conform dispozi iilor alin. 2.
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4. În raport de un stat men ionat la alin. 1 sau de Comunitatea European , care î i
exprim ulterior consim mântul de a fi legat prin Conven ie, aceasta va intra în vigoare la
expirarea unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, de
acceptare sau de aprobare.
ARTICOLUL 23
Aderarea la Conven ie
1. Dup intrarea în vigoare a prezentei conven ii, Comitetul de Mini tri al Consiliului
Europei poate, dup consultarea p r ilor, s invite orice stat nemembru al Consiliului
Europei, care nu a participat la elaborarea Conven iei, s adere la prezenta conven ie printr-o
decizie luat cu majoritatea prev zut la art. 20(d) din Statutul Consiliului Europei i cu
unanimitatea de voturi a reprezentan ilor statelor contractante care au dreptul de a face parte
din Comitetul de Mini tri.
2. Pentru orice stat care ader , Conven ia va intra în vigoare în prima zi a lunii
urm toare expir rii unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de aderare la
secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 24
Aplicarea teritorial
1. Orice stat sau Comunitatea European poate, la momentul semn rii sau la
momentul depunerii instrumentului s u de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de
aderare, s specifice care vor fi teritoriile asupra c rora se va aplica prezenta conven ie.
2. Orice stat poate, în orice alt moment ulterior, printr-o declara ie adresat
secretarului general al Consiliului Europei, s extind aplicarea prezentei conven ii asupra
oric rui alt teritoriu specificat în aceast declara ie i pentru ale c rui rela ii interna ionale
este r spunz tor sau în numele c ruia este autorizat s - i asume angajamente. Conven ia va
intra în vigoare pentru acest teritoriu în prima zi din luna urm toare expir rii unei perioade
de 3 luni de la data primirii declara iei de c tre secretarul general al Consiliului Europei.
3. Orice declara ie f cut în virtutea celor dou alineate precedente va putea, cu
privire la orice teritoriu specificat în aceast declara ie, s fie retras prin notificare adresat
secretarului general al Consiliului Europei. Aceast retragere va intra în vigoare în prima zi
din luna urm toare expir rii unei perioade de 3 luni de la data primirii notific rii de c tre
secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 25
Rezerve
Nu se admite nicio rezerv la dispozi iile prezentei conven ii.
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ARTICOLUL 26
Denun are
1. Orice parte poate oricând s denun e prezenta conven ie trimi ând o notificare
secretarului general al Consiliului Europei.
2. Aceast denun are va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeaz expir rii unei
perioade de 3 luni de la data primirii notific rii de c tre secretarul general al Consiliului
Europei.
ARTICOLUL 27
Notific ri
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului
Europei, oric rui stat semnatar, oric rui stat parte, Comunit ii Europene, oric rui stat care a
fost invitat s semneze prezenta conven ie conform art. 22 i oric rui stat invitat s adere la
Conven ie conform art. 23:
a) orice semnare;
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 i 23;
d) orice amendament adoptat conform art. 21, precum i data intr rii în vigoare a
numitului amendament;
e) orice declara ie formulat în virtutea dispozi iilor art. 18;
f) orice denun are f cut potrivit dispozi iilor art. 26;
g) orice alt act, orice alt notificare sau comunicare, în special în conformitate cu art.
10 i 11 din prezenta conven ie.
Drept care, subsemna ii, legal împuternici i, am semnat prezenta conven ie.
Întocmit la Strasbourg la 15 mai 2003, în limbile francez i englez , cele dou texte având
valoare egal , într-un singur exemplar, care va fi depus în Arhivele Consiliului Europei.
Secretarul general al Consiliului Europei va comunica o copie certificat conform fiec ruia
din statele membre ale Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat la
elaborarea prezentei conven ii, Comunit ii Europene i oric rui stat invitat s adere la
prezenta conven ie.
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