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Fylgiskjal.

VALFRJÁLS BÓKUN
við samninginn um réttindi barnsins um

sölu á börnum, barnavændi og barnaklám.

Ríkin, sem eru aðilar að bókun þessari,
telja að til þess að ná enn frekar markmiðum

samningsins um réttindi barnsins og koma
ákvæðum hans í framkvæmd, einkum 1., 11., 21.,
32., 33., 34., 35. og 36. gr., sé viðeigandi að
aðildarríkin geri frekari ráðstafanir til þess að
tryggja að barnið njóti verndar gegn sölu á
börnum, barnavændi og barnaklámi,

telja einnig að samningurinn um réttindi
barnsins viðurkenni rétt barnsins til þess að njóta
verndar gegn arðráni og vinnu sem líklegt er að
því stafi hætta af eða gæti komið niður á námi
barnsins eða verið skaðlegt heilsu þess eða
líkamlegum, sálrænum, andlegum, siðferðis-
legum eða félagslegum þroska,

hafa þungar áhyggjur af umtalsverðri og
síaukinni verslun með börn milli landa í þeim
tilgangi að selja þau, vegna barnavændis og
barnakláms,

hafa af því alvarlegar áhyggjur að kynlífs-
ferðamennska, sem börn eru sérstaklega varnar-

OPTIONAL PROTOCOL 
to the Convention on the Rights of the

Child on the sale of children, 
child prostitution and child pornography

The States Parties to the present Protocol,
Consideringthat, in order further to achieve

the purposes of the Convention on the Rights of
the Child and the implementation of its provi-
sions, especially articles 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35
and 36, it would be appropriate to extend the
measures that States Parties should undertake in
order to guarantee the protection of the child
from the sale of children, child prostitution and
child pornography,

Considering also that the Convention on the
Rights of the Child recognizes the right of the
child to be protected from economic exploitation
and from performing any work that is likely to
be hazardous or to interfere with the child’s edu-
cation, or to be harmful to the child’s health or
physical, mental, spiritual, moral or social devel-
opment,

Gravely concerned at the significant and
increasing international traffic of children for the
purpose of the sale of children, child prostitution
and child pornography,

Deeply concerned at the widespread and con-
tinuing practice of sex tourism, to which children

AUGLÝSING
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laus gegn, hefur breiðst út og færst í aukana, þar
sem slíkt stuðlar að sölu á börnum, barnavændi
og barnaklámi,

viðurkennaað til eru margir hópar sem eru
sérlega varnarlausir, þar á meðal eru stúlkubörn,
sem eru frekar í hættu að sæta kynlífsmisnotkun
og að fjöldi stúlkubarna er vantalinn meðal þeirra
sem sæta kynlífsmisnotkun,

hafa áhyggjur afauknu framboði á barnaklámi
á Netinu og í gegnum aðra tækni sem er í þróun
og með alþjóðaráðstefnuna um baráttuna gegn
barnaklámi á Netinu, sem haldin var í Vín 1999,
í huga, einkum ályktun hennar um að krefjast
þess að framleiðsla, dreifing, útflutningur,
sending, innflutningur, eign af ásetningi og aug-
lýsingar á barnaklámi verði flokkuð sem glæp-
samlegt athæfi um heim allan og að leggja
áherslu á mikilvægi náinnar samvinnu milli
stjórnvalda og Netiðnaðarins og að þau bindist
samtökum,

álíta að með heildarnálgun verði auðveldara að
útrýma sölu barna, barnavændi og barnaklámi,
og með því að takast á við áhrifaþætti, þar á
meðal vanþróun, fátækt, mismunandi efnahag,
ójöfnuð í félagslegu og efnhagslegu skipulagi,
vanhæfar fjölskyldur, menntunarskort, búferla-
flutninga fólks úr sveit í borg, mismunun kynj-
anna, óábyrga kynlífshegðun fullorðinna, skað-
legar hefðir, vopnuð átök og verslun með börn,

álíta að aðgerða sé þörf til að auka skilning
almennings í þeim tilgangi að draga úr eftirspurn
neytenda eftir börnum sem söluvöru, barnavændi
og barnaklámi og álíta einnig að mikilvægt sé að
styrkja alheimssamtök allra þátttakenda og að
bæta framkvæmd á landsvísu,

vekja athygli áákvæðum alþjóðalagagerninga
sem skipta máli vegna verndar á börnum, þar á
meðal Haag-samningnum um vernd barna og
samvinnu varðandi ættleiðingu milli landa,
Haag-samningnum um einkaréttarleg áhrif af
brottnámi barna til flutnings milli landa og Haag-
samningnum um lögsögu, gildandi lög, viður-
kenningu, fullnustu og samvinnu vegna ábyrgðar
foreldra og aðgerða til verndar börnum og
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr.
182 um bann við barnavinnu í sinni verstu mynd
og tafarlausar aðgerðir til að afnema hana,

finna til hvatningar vegna yfirgnæfandi stuðn-
ings við samninginn um réttindi barnsins sem
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are especially vulnerable, as it directly promotes
the sale of children, child prostitution and child
pornography,

Recognizingthat a number of particularly vul-
nerable groups, including girl children, are at
greater risk of sexual exploitation, and that girl
children are disproportionately represented
among the sexually exploited,

Concernedabout the growing availability of
child pornography on the Internet and other
evolving technologies, and recalling the Inter-
national Conference on Combating Child Porno-
graphy on the Internet (Vienna, 1999) and, in
particular, its conclusion calling for the world-
wide criminalization of the production, distribu-
tion, exportation, transmission, importation,
intentional possession and advertising of child
pornography, and stressing the importance of
closer cooperation and partnership between
Governments and the Internet industry,

Believing that the elimination of the sale of
children, child prostitution and child pornogra-
phy will be facilitated by adopting a holistic
approach, addressing the contributing factors,
including underdevelopment, poverty, economic
disparities, inequitable socio-economic structure,
dysfunctioning families, lack of education,
urban-rural migration, gender discrimination,
irresponsible adult sexual behaviour, harmful tra-
ditional practices, armed conflicts and trafficking
of children,

Believingthat efforts to raise public awareness
are needed to reduce consumer demand for the
sale of children, child prostitution and child
pornography, and also believing in the impor-
tance of strengthening global partnership among
all actors and of improving law enforcement at
the national level,

Noting the provisions of international legal
instruments relevant to the protection of children,
including the Hague Convention on the
Protection of Children and Cooperation with
Respect to Inter-Country Adoption, the Hague
Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction, the Hague Convention on
Jurisdiction, Applicable Law, Recognition,
Enforcement and Cooperation in Respect of
Parental Responsibility and Measures for the
Protection of Children, and International Labour
Organization Convention No. 182 on the
Prohibition and Immediate Action for the
Elimination of the Worst Forms of Child Labour,

Encouragedby the overwhelming support for
the Convention on the Rights of the Child,
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sýnir hve útbreitt fylgið er við að stuðla að og
vernda réttindi barnsins,

viðurkennamikilvægi þess að komið verði í
framkvæmd ákvæðum aðgerðaáætlunar um að
hindra sölu á börnum, barnavændi og barnaklám
og yfirlýsingu og dagskrá sem samþykkt var á
heimsþingi í Stokkhólmi dagana 27. til 31. ágúst
1996 um aðgerðir gegn því að hafa börn að
féþúfu og til kynlífsnota, og öðrum ákvörðunum
og tilmælum viðeigandi alþjóðlegra stofnana sem
máli skipta,

taka tilhlýðilegt tillit til þess hversu siðvenjur
og menningarleg gildi sérhverrar þjóðar eiga
stóran þátt í því að vernda barnið og tryggja að
það þroskist á jákvæðan hátt,

og hafa orðið ásátt um eftirfarandi:

1. gr.
Aðildarríki skulu banna sölu á börnum,

barnavændi og barnaklám eins og kveðið er á um
í bókun þessari.

2. gr.
Í bókun þessari merkir:

a) sala á börnum: hvers kyns aðgerð eða við-
skipti þar sem einstaklingur eða hópur fólks
framselur öðrum barn gegn þóknun eða hvers
kyns öðru endurgjaldi;

b) barnavændi: notkun barns í kynlífsathöfnum
gegn þóknun eða hvers kyns öðru endur-
gjaldi;

c) barnaklám: hvers kyns framsetning, með
hvaða hætti sem hún er, á barni sem tekur þátt
í augljósum kynlífsathöfnum, við raunveru-
legar eða tilbúnar aðstæður eða hvers kyns
framsetning á kynfærum barns þegar megin-
tilgangurinn með henni tengist kynlífi. 

3. gr.
1. Hvert aðildarríki skal að lágmarki tryggja að

eftirfarandi aðgerðir og athafnir falli að öllu
leyti undir hegningar- og refsilög þar í landi
hvort sem brotin eru framin í landinu eða
milli landa eða hvort um einstök eða skipu-
lögð tilvik er að ræða:
a) þegar um er að ræða sölu á börnum eins

og hún er skilgreind í 2. gr.:
i) að bjóða, afhenda eða þiggja barn,

með hvaða hætti sem er, í þeim
tilgangi að:
a. misnota barnið í kynlífi;
b. hagnast á líffæraflutningi úr barn-

inu;
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demonstrating the widespread commitment that
exists for the promotion and protection of the
rights of the child,

Recognizingthe importance of the implemen-
tation of the provisions of the Programme of
Action for the Prevention of the Sale of Children,
Child Prostitution and Child Pornography and
the Declaration and Agenda for Action adopted
at the World Congress against Commercial
Sexual Exploitation of Children, held at
Stockholm from 27 to 31 August 1996, and the
other relevant decisions and recommendations of
pertinent international bodies,

Taking due account of the importance of the
traditions and cultural values of each people for
the protection and harmonious development of
the child,

Have agreed as follows:

Article 1
States Parties shall prohibit the sale of chil-

dren, child prostitution and child pornography as
provided for by the present Protocol.

Article 2
For the purpose of the present Protocol:

(a) Sale of children means any act or transaction
whereby a child is transferred by any person
or group of persons to another for remunera-
tion or any other consideration;

(b) Child prostitution means the use of a child in
sexual activities for remuneration or any
other form of consideration;

(c) Child pornography means any representation,
by whatever means, of a child engaged in real
or simulated explicit sexual activities or any
representation of the sexual parts of a child
for primarily sexual purposes.

Article 3
1. Each State Party shall ensure that, as a

minimum, the following acts and activities
are fully covered under its criminal or penal
law, whether these offences are committed
domestically or transnationally or on an
individual or organized basis:
(a) In the context of sale of children as

defined in article 2:
(i) The offering, delivering or accepting,

by whatever means, a child for the
purpose of:
a. Sexual exploitation of the child;
b. Transfer of organs of the child for

profit;
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c. setja barnið í vinnuþrælkun;

ii) að fá fram, sem milligöngumaður,
samþykki fyrir ættleiðingu barns á
óviðeigandi hátt og með því að brjóta
gegn gildandi alþjóðalagagerningum
um ættleiðingu;

b) að bjóða, ná í, festa kaup á eða útvega
barn vegna barnavændis, eins og það er
skilgreint í 2. gr.;

c) að framleiða, dreifa, breiða út, flytja inn,
flytja út, bjóða, selja eða eiga barnaklám
í þeim tilgangi sem að ofan greinir eins og
það er skilgreint í 2. gr.

2. Með fyrirvara um ákvæði í landslögum
aðildarríkis skal hið sama gilda um tilraun til
að fremja einhverja þessara athafna og um
samsekt eða þátttöku í einhverri þessara
athafna.

3. Hvert aðildarríki skal gera þessi brot refsi-
verð með viðeigandi hegningu þar sem tekið
er tillit til þess hversu alvarleg þau eru.

4. Með fyrirvara um ákvæði í landslögum skal
hvert aðildarríki gera ráðstafanir, þar sem við
á, til að færa sönnur á ábyrgð lögaðila vegna
brota sem staðfest eru í 1. mgr. þessarar
greinar. Með fyrirvara um lagalegar megin-
reglur í aðildarríkinu getur, að því er lögaðila
varðar, verið um að ræða refsiábyrgð, einka-
réttarábyrgð eða stjórnsýsluábyrgð.

5. Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi laga-
legar og stjórnsýslulegar ráðstafanir til að
tryggja að allir einstaklingar sem hlut eiga að
máli við ættleiðingu barns aðhafist í samræmi
við þá alþjóðalagagerninga sem við eiga. 

4. gr.
1. Hvert aðildarríki skal gera þær ráðstafanir

sem kunna að vera nauðsynlegar til að færa
sönnur á lögsögu þess yfir brotunum sem
vísað er til í 1. mgr. 3. gr. þegar brotin eru
framin á yfirráðasvæði þess eða um borð í
skipi eða flugvél sem skráð er í því ríki.

2. Hvert aðildarríki getur gert þær ráðstafanir
sem kunna að vera nauðsynlegar til að koma
á lögsögu þess vegna þeirra brota sem um
getur í 1. mgr. 3. gr. í eftirfarandi tilvikum:
a) ef meintur afbrotamaður er ríkisborgari

þess ríkis eða einstaklingur með fasta
búsetu á yfirráðasvæði þess;

b) ef fórnarlambið er ríkisborgari þess ríkis.

3. Hvert aðildarríki skal einnig gera þær ráð-
stafanir sem kunna að vera nauðsynlegar til
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c. Engagement of the child in forced
labour;

(ii) Improperly inducing consent, as an
intermediary, for the adoption of a
child in violation of applicable inter-
national legal instruments on adop-
tion;

(b) Offering, obtaining, procuring or pro-
viding a child for child prostitution, as
defined in article 2;

(c) Producing, distributing, disseminating,
importing, exporting, offering, selling or
possessing for the above purposes child
pornography as defined in article 2.

2. Subject to the provisions of a State Party’s
national law, the same shall apply to an
attempt to commit any of these acts and to
complicity or participation in any of these
acts.

3. Each State Party shall make these offences
punishable by appropriate penalties that take
into account their grave nature.

4. Subject to the provisions of its national law,
each State Party shall take measures, where
appropriate, to establish the liability of legal
persons for offences established in paragraph
1 of the present article. Subject to the legal
principles of the State Party, this liability of
legal persons may be criminal, civil or
administrative.

5. States Parties shall take all appropriate legal
and administrative measures to ensure that all
persons involved in the adoption of a child
act in conformity with applicable interna-
tional legal instruments.

Article 4
1. Each State Party shall take such measures as

may be necessary to establish its jurisdiction
over the offences referred to in article 3,
paragraph 1, when the offences are com-
mitted in its territory or on board a ship or
aircraft registered in that State.

2. Each State Party may take such measures as
may be necessary to establish its jurisdiction
over the offences referred to in article 3,
paragraph 1, in the following cases:
(a) When the alleged offender is a national of

that State or a person who has his habitual
residence in its territory;

(b) When the victim is a national of that
State.

3. Each State Party shall also take such mea-
sures as may be necessary to establish its
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að koma á lögsögu sinni yfir þeim brotum
sem nefnd eru hér að framan þegar meintur
afbrotamaður er staddur á yfirráðasvæði þess
og það framselur hann ekki til annars
aðildarríkis af þeirri ástæðu að brotið hafi
verið framið af ríkisborgara í því ríki.

4. Þessi bókun undanskilur ekki neina refsilög-
sögu sem er beitt í samræmi við innlend lög.

5. gr.
1. Brotin, sem um getur í 1. mgr. 3. gr., skulu

flokkuð sem afbrot sem geta varðað framsali
í öllum framsalssamningum sem til eru á
milli aðildarríkja og sem afbrot sem geta
varðað framsali í öllum framsalssamningum
sem síðar verða gerðir milli þeirra í samræmi
við skilyrðin sem sett eru fram í þessum
samningum.

2. Ef aðildarríki, sem setur það skilyrði fyrir
framsali að til sé samningur, fær beiðni um
framsal frá öðru aðildarríki sem það hefur
ekki framsalssamning við má líta á þessa
bókun sem lagalegan grunn fyrir framsali
með tilliti til þessara brota. Framsal skal háð
skilyrðum sem kveðið er á um í lögum
ríkisins sem beiðni er beint til.

3. Aðildarríki, sem ekki setja það skilyrði fyrir
framsali að til sé samningur, skulu sín í milli
viðurkenna þessi brot sem afbrot sem varða
framsali með fyrirvara um skilyrðin sem
kveðið er á um í lögum ríkisins sem beiðni er
beint til.

4. Að því er varðar framsal milli aðildarríkja
skal fara með þessi afbrot eins og þau hefðu
ekki aðeins verið framin á þeim stað þar sem
þau áttu sér stað heldur einnig á yfirráða-
svæði þeirra ríkja sem farið er fram á að færi
sönnur á lögsögu sína í samræmi við 4. gr.

5. Ef beiðni um framsal með tilliti til brots sem
lýst er í 1. mgr. 3. gr. kemur fram og ef
aðildarríkið sem beiðni er beint til fer ekki fram
á eða vill ekki verða við beiðni um framsal
vegna ríkisfangs brotamannsins skal það ríki
gera tilheyrandi ráðstafanir til að leggja málið
fyrir lögbær yfirvöld þess til saksóknar. 

6. gr.
1. Aðildarríki skulu gefa hvort öðru kost á

ómældri aðstoð í tengslum við málsmeðferð
vegna rannsóknar, saksóknar eða framsals
sem varðar þau afbrot sem sett eru fram í 1.
mgr. 3. gr., þar á meðal aðstoð við að afla
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jurisdiction over the above-mentioned offen-
ces when the alleged offender is present in its
territory and it does not extradite him or her
to another State Party on the ground that the
offence has been committed by one of its
nationals.

4. This Protocol does not exclude any criminal
jurisdiction exercised in accordance with
internal law.

Article 5
1. The offences referred to in article 3,

paragraph 1, shall be deemed to be included
as extraditable offences in any extradition
treaty existing between States Parties and
shall be included as extraditable offences in
every extradition treaty subsequently con-
cluded between them, in accordance with the
conditions set forth in those treaties.

2. If a State Party that makes extradition
conditional on the existence of a treaty
receives a request for extradition from
another State Party with which it has no
extradition treaty, it may consider this
Protocol as a legal basis for extradition in
respect of such offences. Extradition shall be
subject to the conditions provided by the law
of the requested State.

3. States Parties that do not make extradition
conditional on the existence of a treaty shall
recognize such offences as extraditable
offences between themselves subject to the
conditions provided by the law of the
requested State.

4. Such offences shall be treated, for the
purpose of extradition between States Parties,
as if they had been committed not only in the
place in which they occurred but also in the
territories of the States required to establish
their jurisdiction in accordance with article 4.

5. If an extradition request is made with respect to
an offence described in article 3,  paragraph 1,
and if the requested State Party does not or will
not extradite on the basis of the nationality of the
offender, that State shall take suitable measures
to submit the case to its competent authorities for
the purpose of prosecution.

Article 6
1. States Parties shall afford one another the

greatest measure of assistance in connection
with investigations or criminal or extradition
proceedings brought in respect of the
offences set forth in article 3, paragraph 1,
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sönnunargagna sem þau hafa handbær og eru
nauðsynleg málsmeðferðinni. 

2. Aðildarríki skulu standa við skuldbindingar
sínar skv. 1. mgr. þessarar greinar í samræmi
við samninga eða annars konar samkomulag
um gagnkvæma réttaraðstoð sem kann að
vera í gildi milli þeirra. Þegar slíkir samning-
ar eða samkomulag er ekki fyrir hendi skulu
aðildarríkin veita hvert öðru aðstoð í sam-
ræmi við landslög.

7. gr.
Aðildarríki skulu, með fyrirvara um ákvæði í

landslögum þeirra: 
a) gera ráðstafanir til að kveða á um haldlagningu

og eignaupptöku, eftir því sem við á, á:
i) búnaði, eins og efnum, eignum og öðrum

hlutum sem notaðir eru til að fremja af-
brot eða auðvelda þau samkvæmt bókun
þessari;

ii) hagnaði sem fenginn er með slíkum
afbrotum;

b) framkvæma beiðnir frá öðrum aðildarríkjum
um haldlagningu og eignaupptöku muna eða
hagnaðar sem um getur í i-lið a-liðar;

c) gera ráðstafanir sem miða að því að loka
tímabundið eða til frambúðar athafnasvæðum
sem notuð eru til að fremja slík afbrot á.

8. gr.
1. Aðildarríki skulu samþykkja viðeigandi ráð-

stafanir til að vernda réttindi og hagsmuni barna
sem eru fórnarlömb þeirra athafna sem eru
bönnuð samkvæmt þessari bókun á öllum með-
ferðarstigum sakamáls, sérstaklega með því að:
a) viðurkenna varnarleysi barna sem eru

fórnarlömb og aðlaga málsmeðferð þannig
að tekið sé tillit til sérstakra þarfa þeirra, þar
á meðal sérstakar þarfir þeirra sem vitna;

b) upplýsa börn sem eru fórnarlömb um
réttindi þeirra, hlutverk þeirra og umfang,
tímasetningu og framvindu málsmeðferð-
arinnar og lúkningu mála þeirra;

c) gefa færi á að sjónarmið, þarfir og áhyggju-
efni barna sem eru fórnarlömb komi fram
og séu tekin til greina við málsmeðferð þar
sem persónulegir hagsmunir þeirra eru í
húfi á þann hátt sem er í samræmi við
málsmeðferðarreglur landslaga;

d) veita börnum sem eru fórnarlömb við-
eigandi stuðningsþjónustu meðan á mála-
rekstri stendur;

e) vernda, eftir því sem við á, einkalíf og
upplýsingar um hver þau börn eru sem
eru fórnarlömb og gera ráðstafanir í

including assistance in obtaining evidence at
their disposal necessary for the proceedings.

2. States Parties shall carry out their obligations
under paragraph 1 of the present article in
conformity with any treaties or other
arrangements on mutual legal assistance that
may exist between them. In the absence of
such treaties or arrangements, States Parties
shall afford one another assistance in
accordance with their domestic law.

Article 7
States Parties shall, subject to the provisions of

their national law:
(a) Take measures to provide for the seizure and

confiscation, as appropriate, of:
(i) Goods such as materials, assets and other

instrumentalities used to commit or facil-
itate offences under the present Protocol;

(ii) Proceeds derived from such offences;

(b) Execute requests from another State Party for
seizure or confiscation of goods or proceeds
referred to in subparagraph (a) (i);

(c) Take measures aimed at closing, on a
temporary or definitive basis, premises used
to commit such offences.

Article 8
1. States Parties shall adopt appropriate

measures to protect the rights and interests of
child victims of the practices prohibited
under the present Protocol at all stages of the
criminal justice process, in particular by:
(a) Recognizing the vulnerability of child

victims and adapting procedures to
recognize their special needs, including
their special needs as witnesses;

(b) Informing child victims of their rights,
their role and the scope, timing and
progress of the proceedings and of the
disposition of their cases;

(c) Allowing the views, needs and concerns
of child victims to be presented and
considered in proceedings where their
personal interests are affected, in a
manner consistent with the procedural
rules of national law;

(d) Providing appropriate support services to
child victims throughout the legal
process;

(e) Protecting, as appropriate, the privacy
and identity of child victims and taking
measures in accordance with national law
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samræmi við landslög til að forðast
óviðeigandi dreifingu upplýsinga sem
gætu leitt til þess að borin væru kennsl á
börn sem eru fórnarlömb;

f) sjá til þess, þegar við á, að tryggja öryggi
barna sem eru fórnarlömb, fjölskyldna
þeirra og þeirra sem vitna í þeirra þágu,
gegn ógnunum og hefndum;

g) forðast óþarfa tafir í lúkningu mála og
framkvæmd fyrirmæla og réttarúrskurðar
þar sem börnum sem eru fórnarlömb eru
ákvarðaðar skaðabætur.

2. Aðildarríki skulu tryggja að óvissa um
raunverulegan aldur fórnarlambsins komi
ekki í veg fyrir að hafin sé rannsókn saka-
máls, þar á meðal rannsókn sem miðar að því
að komast að aldri fórnarlambsins.

3. Aðildarríki skulu tryggja að fyrst og fremst sé
hugað að hvernig hagmunum barnsins sé best
borgið í meðferð réttarkerfisins á börnum
sem eru fórnarlömb þeirra afbrota sem er lýst
í þessari bókun.

4. Aðildarríki skulu gera ráðstafanir til að
tryggja viðeigandi menntun fyrir þá einstak-
linga sem vinna með fórnarlömbum afbrot-
anna sem eru bönnuð samkvæmt þessari
bókun, sérstaklega í lögum og sálfræði.

5. Aðildarríki skulu, þegar við á, samþykkja
ráðstafanir til þess að tryggja öryggi og
heiðarleika þeirra einstaklinga og/eða sam-
taka sem taka þátt í fyrirbyggjandi aðgerðum
og/eða vernd og endurhæfingu fórnarlamba
slíkra afbrota.

6. Ekkert í þessari grein skal túlkað sem skað-
legt eða í ósamræmi við réttindi hins ákærða
til að fá réttláta og óhlutdræga dómsmeðferð.

9. gr.
1. Aðildarríki skulu samþykkja eða efla, fram-

kvæma og breiða út lög, stjórnsýsluaðgerðir,
félagslega stefnu og áætlanir til að koma í veg
fyrir afbrotin sem um getur í þessari bókun.
Sérstaka athygli skal gefa að því að vernda
börn sem standa sérstaklega varnarlaus gagn-
vart þessum athöfnum.

2. Aðildarríki skulu með öllum viðeigandi
ráðum veita upplýsingar, menntun og fræðslu
sem stuðlar að því að allur almenningur, þar
á meðal börn, vakni til vitundar um skaðleg
áhrif þeirra afbrota sem um getur í þessari
bókun og um forvarnarráðstafanir gegn þeim.
Aðildarríki skulu til að fullnægja skuld-
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to avoid the inappropriate dissemination
of information that could lead to the
identification of child victims;

(f) Providing, in appropriate cases, for the
safety of child victims, as well as that of
their families and witnesses on their
behalf, from intimidation and retaliation;

(g) Avoiding unnecessary delay in the
disposition of cases and the execution of
orders or decrees granting compensation
to child victims.

2. States Parties shall ensure that uncertainty as
to the actual age of the victim shall not
prevent the initiation of criminal investiga-
tions, including investigations aimed at
establishing the age of the victim.

3. States Parties shall ensure that, in the
treatment by the criminal justice system of
children who are victims of the offences
described in the present Protocol, the best
interest of the child shall be a primary
consideration.

4. States Parties shall take measures to ensure
appropriate training, in particular legal and
psychological training, for the persons who
work with victims of the offences prohibited
under the present Protocol.

5. States Parties shall, in appropriate cases,
adopt measures in order to protect the safety
and integrity of those persons and/or
organizations involved in the prevention
and/or protection and rehabilitation of
victims of such offences.

6. Nothing in the present article shall be
construed as prejudicial to or inconsistent
with the rights of the accused to a fair and
impartial trial.

Article 9
1. States Parties shall adopt or strengthen,

implement and disseminate laws, administra-
tive measures, social policies and pro-
grammes to prevent the offences referred to
in the present Protocol. Particular attention
shall be given to protect children who are
especially vulnerable to these practices.

2. States Parties shall promote awareness in the
public at large, including children, through
information by all appropriate means,
education and training, about the preventive
measures and harmful effects of the offences
referred to in the present Protocol. In
fulfilling their obligations under this article,
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bindingum sínum samkvæmt þessari grein
hvetja til þátttöku samfélagsins, sérstaklega
barna og þeirra barna sem eru fórnarlömb, til
að veita þessar upplýsingar, menntun og
fræðslu, þar á meðal á alþjóðlegum vettvangi. 

3. Aðildarríki skulu gera allar raunhæfar ráð-
stafanir með það að markmiði að tryggja alla
viðeigandi aðstoð við fórnarlömb slíkra
afbrota, þar á meðal að þau aðlagist sam-
félaginu á ný og hljóti fullan líkamlegan og
sálrænan bata.

4. Aðildarríki skulu tryggja að öll börn sem eru
fórnarlömb afbrotanna sem lýst er í þessari
bókun eigi rétt á fullnægjandi málsmeðferð til
að krefjast, án mismununar, skaðabóta vegna
tjónsins frá þeim sem bera lagalega ábyrgð.

5. Aðildarríki skulu gera viðeigandi ráðstafanir
sem miða að því að banna á skilvirkan hátt
framleiðslu og dreifingu efnis þar sem aug-
lýst eru afbrot þau sem lýst er í þessari bókun.

10. gr.
1. Aðildarríki skulu gera allar nauðsynlegar

ráðstafanir til að efla alþjóðlegt samstarf með
marghliða, svæðisbundinni og tvíhliða til-
högun í því skyni að hindra, ljóstra upp um,
rannsaka, saksækja og refsa þeim sem bera
ábyrgð á gerðum sem felast í sölu á börnum,
barnavændi, barnaklámi og kynlífsferða-
mennsku tengdri börnum. Aðildarríki skulu
einnig hvetja til alþjóðasamvinnu og sam-
ræmingar milli yfirvalda í ríkjunum, inn-
lendra og alþjóðlegra frjálsra félagasamtaka
og alþjóðasamtaka.

2. Aðildarríki skulu stuðla að alþjóðlegri sam-
vinnu til að aðstoða börn sem eru fórnarlömb
við að ná líkamlegum og sálrænum bata,
aðlagast samfélaginu á ný og senda þau til
heimkynna sinna.

3. Aðildarríki skulu stuðla að því að efla
alþjóðlega samvinnu í því skyni að taka á
grundvallarorsökunum fyrir varnarleysi
barna, sölu á börnum, barnavændi, barna-
klámi og kynlífsferðamennsku tengdri börn-
um, til að mynda fátækt og vanþróun.

4. Aðildarríki sem hafa tækifæri til þess skulu
veita fjárhagslega, tæknilega eða aðra aðstoð
með marghliða, svæðisbundnum, tvíhliða eða
öðrum áætlunum sem til eru.

States Parties shall encourage the participa-
tion of the community and, in particular,
children and child victims, in such infor-
mation and education and training pro-
grammes, including at the international level.

3. States Parties shall take all feasible measures
with the aim of ensuring all appropriate assi-
stance to victims of such offences, including
their full social reintegration and their full
physical and psychological recovery.

4. States Parties shall ensure that all child victims
of the offences described in the present
Protocol have access to adequate procedures to
seek, without discrimination, compensation for
damages from those legally responsible.

5. States Parties shall take appropriate measures
aimed at effectively prohibiting the production
and dissemination of material advertising the
offences described in the present Protocol.

Article 10
1. States Parties shall take all necessary steps to

strengthen international cooperation by
multilateral, regional and bilateral arran-
gements for the prevention, detection,
investigation, prosecution and punishment of
those responsible for acts involving the sale
of children, child prostitution, child porno-
graphy and child sex tourism. States Parties
shall also promote international cooperation
and coordination between their authorities,
national and international non-governmental
organizations and international organizations.

2. States Parties shall promote international
cooperation to assist child victims in their
physical and psychological recovery, social
reintegration and repatriation.

3. States Parties shall promote the strengthening
of international cooperation in order to
address the root causes, such as poverty and
underdevelopment, contributing to the
vulnerability of children to the sale of
children, child prostitution, child porno-
graphy and child sex tourism.

4. States Parties in a position to do so shall
provide financial, technical or other assi-
stance through existing multilateral, regional,
bilateral or other programmes.
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11. gr.
Ekkert í bókun þessari skal hafa áhrif á neinar

reglur sem stuðla frekar að því að réttindi
barnsins komist til framkvæmda og kunna að
vera í:
a) lögum aðildarríkis;
b) alþjóðalögum sem í gildi eru að því er það

ríki varðar.

12. gr.
1. Hvert aðildarríki skal, innan tveggja ára frá

því að bókunin öðlast gildi að því er það
aðildarríki varðar, leggja skýrslu fyrir nefnd-
ina um réttindi barnsins þar sem fram koma
ítarlegar upplýsingar um ráðstafanir sem
gerðar hafa verið til að koma ákvæðum bók-
unarinnar í framkvæmd.

2. Eftir framlagningu þessarar ítarlegu skýrslu
skal hvert aðildarríki, í samræmi við 44. gr.
samningsins, láta allar frekari upplýsingar í
tengslum við framkvæmd bókunarinnar
koma fram í skýrslum sem þau leggja fyrir
nefndina um réttindi barnsins. Önnur aðild-
arríki bókunarinnar skulu leggja fram skýrslu
á fimm ára fresti.

3. Nefndin um réttindi barnsins getur óskað eftir
að aðildarríki leggi fram frekari upplýsingar
sem skipta máli fyrir framkvæmd bókunar
þessarar.

13. gr.
1. Bókun þessi skal liggja frammi til undir-

ritunar af hálfu sérhvers ríkis sem er aðili að
samningnum eða hefur undirritað hann.

2. Bókun þessi er háð fullgildingu og er
sérhverju ríki, sem er aðili að samningnum
eða hefur undirritað hann, heimilt að gerast
aðili að henni. Fullgildingar- og aðildarskjöl
skulu afhent aðalframkvæmdastjóra Samein-
uðu þjóðanna til vörslu.

14. gr.
1. Bókun þessi skal öðlast gildi þremur mánuð-

um eftir að tíunda fullgildingar- eða aðildar-
skjalið er afhent til vörslu.

2. Að því er varðar hvert ríki sem fullgildir
bókun þessa eða gerist aðili að henni eftir að
hún hefur öðlast gildi öðlast bókun þessi gildi
einum mánuði eftir að það ríki hefur afhent
til vörslu eigið fullgildingar- eða aðildarskjal.

15. gr.
1. Sérhvert aðildarríki getur hvenær sem er sagt

upp bókun þessari með skriflegri tilkynningu

Article 11
Nothing in the present Protocol shall affect any

provisions that are more conducive to the real-
ization of the rights of the child and that may be
contained in:
(a) The law of a State Party;
(b) International law in force for that State.

Article 12
1. Each State Party shall submit, within two

years following the entry into force of the
Protocol for that State Party, a report to the
Committee on the Rights of the Child
providing comprehensive information on the
measures it has taken to implement the
provisions of the Protocol.

2. Following the submission of the compre-
hensive report, each State Party shall include
in the reports they submit to the Committee
on the Rights of the Child, in accordance with
article 44 of the Convention, any further
information with respect to the implementa-
tion of the Protocol. Other States Parties to
the Protocol shall submit a report every five
years.

3. The Committee on the Rights of the Child
may request from States Parties further
information relevant to the implementation of
this Protocol.

Article 13
1. The present Protocol is open for signature by

any State that is a party to the Convention or
has signed it.

2. The present Protocol is subject to ratification
and is open to accession by any State that is
a party to the Convention or has signed it.
Instruments of ratification or accession shall
be deposited with the Secretary-General of
the United Nations.

Article 14
1. The present Protocol shall enter into force

three months after the deposit of the tenth
instrument of ratification or accession.

2. For each State ratifying the present Protocol
or acceding to it after its entry into force, the
present Protocol shall enter into force one
month after the date of the deposit of its own
instrument of ratification or accession.

Article 15
1. Any State Party may denounce the present

Protocol at any time by written notification to

 Nr. 29                                                                                                                               25. júlí 2001



25. júlí 2001 379 Nr. 29

til aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóð-
anna sem skal eftir það tilkynna það öðrum
aðildarríkjum samningsins og öllum ríkjum
sem hafa undirritað samninginn. Uppsögnin
skal öðlast gildi einu ári eftir að aðalfram-
kvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna tekur við
tilkynningunni.

2. Slík uppsögn skal ekki hafa þau áhrif að
aðildarríkið sé leyst undan neinum skuldbind-
ingum sínum samkvæmt bókun þessari að því
er varðar nokkurt brot sem á sér stað fyrir
þann dag sem uppsögnin öðlast gildi. Upp-
sögn skal eigi heldur á nokkurn hátt hafa áhrif
á áframhaldandi meðferð máls sem þegar var
til meðferðar hjá nefndinni fyrir þann dag
sem uppsögnin öðlaðist gildi.

16. gr.
1. Sérhvert aðildarríki má gera breytingartillögu

og fá hana skráða hjá aðalframkvæmdastjóra
Sameinuðu þjóðanna. Aðalframkvæmda-
stjórinn skal því næst senda breytingartil-
löguna til aðildarríkjanna ásamt tilmælum um
að þau tilkynni hvort þau séu því hlynnt að
haldin verði ráðstefna aðildarríkja til þess að
taka tillögurnar til meðferðar og greiða
atkvæði um þær. Ef að minnsta kosti einn
þriðji hluti aðildarríkjanna er hlynntur slíkri
ráðstefnu innan fjögurra mánaða frá þeim
degi er tilmælin voru borin fram skal
aðalframkvæmdastjórinn boða til hennar
undir forystu Sameinuðu þjóðanna. Sérhver
breytingartillaga sem samþykkt er af meiri
hluta þeirra aðildarríkja sem ráðstefnuna
sækja og atkvæði greiða skal lögð fyrir
allsherjarþingið til samþykktar.

2. Breytingartillaga sem samþykkt er skv. 1.
mgr. þessarar greinar skal öðlast gildi þegar
allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna hefur
samþykkt hana og hún hefur verið staðfest af
tveimur þriðju hlutum aðildarríkjanna.

3. Þegar breytingartillaga öðlast gildi skal hún
vera bindandi fyrir þau aðildarríki sem hafa
staðfest hana en önnur aðildarríki skulu áfram
bundin af ákvæðum þessarar bókunar og
öllum fyrri breytingum sem þau hafa sam-
þykkt.

17. gr.
1. Bókun þessi, en arabískur, enskur, franskur,

kínverskur, rússneskur og spánskur texti
hennar eru jafngildir, skal komið til vörslu í
skjalasafni Sameinuðu þjóðanna.

the Secretary-General of the United Nations,
who shall thereafter inform the other States
Parties to the Convention and all States that
have signed the Convention. The denuncia-
tion shall take effect one year after the date
of receipt of the notification by the Secretary-
General of the United Nations.

2. Such a denunciation shall not have the effect
of releasing the State Party from its obliga-
tions under this Protocol in regard to any
offence that occurs prior to the date on which
the denunciation becomes effective. Nor shall
such a denunciation prejudice in any way the
continued consideration of any matter that is
already under consideration by the Comm-
ittee prior to the date on which the denuncia-
tion becomes effective.

Article 16
1. Any State Party may propose an amendment

and file it with the Secretary-General of the
United Nations. The Secretary-General shall
thereupon communicate the proposed
amendment to States Parties, with a request
that they indicate whether they favour a
conference of States Parties for the purpose
of considering and voting upon the proposals.
In the event that, within four months from the
date of such communication, at least one
third of the States Parties favour such a
conference, the Secretary-General shall
convene the conference under the auspices of
the United Nations. Any amendment adopted
by a majority of States Parties present and
voting at the conference shall be submitted to
the General Assembly for approval.

2. An amendment adopted in accordance with
paragraph 1 of the present article shall enter
into force when it has been approved by the
General Assembly of the United Nations and
accepted by a two-thirds majority of States
Parties.

3. When an amendment enters into force, it
shall be binding on those States Parties that
have accepted it, other States Parties still
being bound by the provisions of the present
Protocol and any earlier amendments that
they have accepted.

Article 17
1. The present Protocol, of which the Arabic,

Chinese, English, French, Russian and
Spanish texts are equally authentic, shall be
deposited in the archives of the United
Nations.
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2. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna
skal senda staðfest afrit af bókun þessari til
allra aðildarríkja samningsins og allra ríkja
sem hafa undirritað samninginn.

2. The Secretary-General of the United Nations
shall transmit certified copies of the present
Protocol to all States Parties to the Conven-
tion and all States that have signed the
Convention.

Nr. 30 25. júlí 2001

AUGLÝSING
um fríverslunarsamning milli EFTA-ríkjanna og Mexíkó.

Hinn 18. júlí 2001 var norska utanríkisráðuneytinu afhent fullgildingarskjal Íslands vegna
samnings milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Mexíkó sem gerður var í Mexíkóborg 27.
nóvember 2000. Samningurinn öðlast gildi 1. október 2001. 

Samningurinn liggur frammi í utanríkisráðuneytinu þar sem unnt er að fá aðgang að honum.
Þetta er hér með gert almenningi kunnugt.

Utanríkisráðuneytinu, 25. júlí 2001.

Halldór Ásgrímsson.

Sverrir Haukur Gunnlaugsson.

Nr. 31 25. júlí 2001

AUGLÝSING
um gerðir sem fela í sér breytingar á samningi sem ráð Evrópusambandsins og Ísland og
Noregur gerðu með sér um þátttöku hinna síðarnefndu í framkvæmd, beitingu og þróun

Schengen-gerðanna.

Hinn 23. júlí 2001 var ráði Evrópusambandsins tilkynnt um samþykki Íslands á eftirfarandi gerðum
ráðs Evrópusambandsins frá 28. maí 2001 sem fela í sér breytingar á samningi sem ráð
Evrópusambandsins og lýðveldið Ísland og konungsríkið Noregur gerðu með sér um þátttöku hinna
síðarnefndu í framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna frá 18. maí 1999, sbr. auglýsingar í
C-deild Stjórnartíðinda nr. 21 og 49/2000 þar sem samningurinn er birtur: 

ákvörðun ráðsins um breytingu á V. og VI. hluta og 13. viðauka við Sameiginlegu fyrirmælin um
vegabréfsáritanir til sendiráða og ræðisskrifstofa og á 6. viðauka a við Sameiginlegu handbókina að því
er varðar vegabréfsáritanir til langrar dvalar sem gilda samhliða sem vegabréfsáritanir til stuttrar dvalar,

reglugerð ráðsins um fjálsa för þeirra er hafa vegabréfsáritun til langrar dvalar,
tilskipun ráðsins um gagnkvæma viðurkenningu á ákvörðunum um brottvísun borgara þriðju ríkja. 
Breytingarnar öðluðust gildi að því er Ísland varðar 23. júlí 2001.
Ákvörðunin er birt sem fylgiskjal 1 með auglýsingu þessari, reglugerðin sem fylgiskjal 2 og

tilskipunin sem fylgiskjal 3. 
Þetta er hér með gert almenningi kunnugt.

Utanríkisráðuneytinu, 25. júlí 2001.

Halldór Ásgrímsson.

Sverrir Haukur Gunnlaugsson.
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