Fakultativt protokoll till konventionen
om barnets rättigheter om försäljning
av barn, barnprostitution och
barnpornografi

Antagen av FNs Generalförsamling den 25 maj 2000. Regeringen
beslutade den 7 september 2000 att underteckna protokollet. Sverige
undertecknade protokollet den 8 september 2000. Den 7 december
2006 beslutade regeringen att ratificera protokollet och att i
samband därmed avge följande förklaring avseende artikel 2 c i
protokollet: ”Ordet framställning skall avse endast visuella
framställningar, dvs bilder” (prop.2005/06:68). Den 19 januari
2007 deponerades instrumentet hos FN:s generalsekretariat.
Protokollet trädde i kraft den 18 januari 2002 och för Sverige
trädde det i kraft den 19 februari 2007 (SÖ 2007:7).
De stater som är parter i detta protokoll, som anser att det för
att uppnå syftena med konventionen om barnets rättigheter och
genomförandet av bestämmelserna i denna, särskilt artiklarna 1,
11, 21, 32, 33, 34, 35 och 36, skulle vara lämpligt att utöka de
åtgärder som konventionsstaterna bör vidta för att garantera att
barn skyddas från försäljning av barn, barnprostitution och
barnpornografi,
som även anser att konventionen om barnets rättigheter
erkänner barnets rätt att skyddas från att bli ekonomiskt utnyttjat
och från något arbete som sannolikt kan vara riskfyllt eller hindra

barnets utbildning, eller vara skadligt för barnets hälsa eller
fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling,
som är allvarligt oroade av den omfattande och ökande
internationella handeln med barn i syfte att sälja barn, bedriva
barnprostitution och barnpornografi,
som är djupt oroade av den utbredda och fortsatta sexturismen, som barn är särskilt sårbara för, eftersom den direkt
främjar försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi,
som erkänner att ett antal särskilt utsatta grupper, inbegripet
flickor, löper större risk att bli sexuellt utnyttjade och att flickor
utgör en oproportionerligt stor andel av de sexuellt utnyttjade,
som oroas av den ökade tillgången på barnpornografi på
Internet och i annan teknik under utveckling och som erinrar om
den internationella konferensen om bekämpning av barnpornografi på Internet, som hölls i Wien 1999, i synnerhet dess
slutsatser, där det krävs en världsomspännande kriminalisering av
produktion, distribution, export, överföring, import, avsiktligt
innehav och annonsering av barnpornografi, och som betonar
vikten av närmare samarbete och partnerskap mellan regeringarna och Internetindustrin,
som tror att avskaffandet av försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi kommer att underlättas genom
att en helhetssyn antas, som tar hänsyn till de bidragande
faktorerna, inbegripet underutveckling, fattigdom, ekonomiska
skillnader, orättvisa socioekonomiska strukturer dysfunktionella
familjer, brist på utbildning, migration från land till stad,
könsdiskriminering, oansvarigt sexuellt beteende av vuxna,
skadliga sedvänjor, väpnade konflikter och handel med barn,
som även tror att ansträngningar att höja allmänhetens
medvetenhet behövs för att minsk efterfrågan på försäljning av
barn, barnprostitution och barnpornografi och
2

som dessutom tror på vikten av att stärka det globala
partnerskapet mellan alla aktörer och av att förbättra brottsbekämpningen på nationell nivå,
som noterar bestämmelserna i internationella rättsliga instrument som är relevanta när det gäller skydd av barn, inbegripet
Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete avseende
internationella adoptioner, Haagkonventionen om de civila
aspekterna på internationella bortföranden av barn, Haagkonventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, och
samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för
barn samt Internationella arbetsorganisationens (ILO)
konvention nr 182 om de värsta formerna av barnarbete,
som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen om barnets rättigheter,
som visar på det omfattande engagemang som finns för att
främja och skydda barnets rättigheter,
som erkänner vikten av att genomföra bestämmelserna i
handlingsprogrammet för förhindrande av försäljning av barn,
barnprostitution och barnpornografi samt i den deklaration och
den handlingsplan som antogs vid världskongressen mot
kommersiell sexuell exploatering av barn som hölls i Stockholm
den 27-31 augusti 1996, liksom i andra relevanta beslut och
rekommendationer av berörda internationella organ,
som tar vederbörlig hänsyn till vikten av varje folks traditioner och kulturella värderingar när det gäller barnets skydd och
harmoniska utveckling, har kommit överens om följande:
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Artikel 1
Konventionsstaterna skall förbjuda försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi enligt bestämmelserna i detta
protokoll.
Artikel 2
I detta protokoll avses med
a) försäljning av barn: varje handling eller transaktion genom
vilken ett barn överförs av en person eller grupp av personer till
annan mot betalning eller någon annan form av ersättning,
b) barnprostitution: användning av ett barn i sexuella handlingar
mot betalning eller någon annan form av ersättning,
c) barnpornografi: framställning, av vilket som helst slag, av ett
barn som deltar i verkliga eller simulerade oförblommerade sexuella handlingar eller varje framställning av ett barns könsorgan
för huvudsakligen sexuella syften.
Artikel 3
1. Varje konventionsstat skall säkerställa att åtminstone följande
handlingar och verksamheter omfattas helt av dess straffrättsliga
lagstiftning, oavsett om brotten begås inom ett land eller är
gränsöverskridande och oavsett om de begås på individuell basis
eller i organiserad form:
a) När det gäller försäljning av barn enligt artikel 2
(i) att bjuda ut, leverera eller ta emot ett barn på vilket sätt det
än sker, i syfte att
a. barnet skall utnyttjas sexuellt,
b. att barnets organ skall överlåtas i vinstsyfte,
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c. att barnet skall sättas i tvångsarbete,
(ii) att som mellanhand otillbörligt framkalla samtycke till
adoption av ett barn i strid med tillämpliga internationella
rättsliga instrument om adoption.
b) Att bjuda ut, ta emot, skaffa fram eller tillhandahålla ett barn
för barnprostitution enligt artikel 2.
c) Att producera, distribuera, sprida, importera, exportera, bjuda
ut eller sälja eller att för sådant syfte, inneha barnpornografi
enligt definitionen i artikel 2.
2. Med förbehåll för bestämmelserna i den nationella lagstiftningen i en konventionsstat skall detsamma gälla försök att begå
samt medhjälp och annan medverkan till någon av de nämnda
handlingarna.
3. Varje konventionsstat skall belägga sådana brott med lämpliga
straff som beaktar deras allvarliga beskaffenhet.
4. Med förbehåll för bestämmelserna i dess nationella lagstiftning
skall varje konventionsstat vidta åtgärder för att, när det är
lämpligt, fastställa juridiska personers ansvar för brott som anges
i punkt 1 i denna artikel. Beroende på konventionsstatens
nationella rättsliga principer, kan ett sådant ansvar för juridiska
personer vara straffrättsligt, civilrättsligt eller administrativt.
5. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga rättsliga och
administrativa åtgärder för att säkerställa att alla personer som är
inblandade i adoptionen av ett barn handlar i överensstämmelse
med tillämpliga internationella rättsliga instrument.
Artikel 4
1. Varje konventionsstat skall vidta sådana åtgärder som kan vara
nödvändiga för att fastställa sin behörighet över de brott som
anges i artikel 3.1 när brotten begås på dess territorium eller
ombord på ett fartyg eller flygplan som är registrerat i den staten.
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2. Varje konventionsstat får vidta sådana åtgärder som kan vara
nödvändiga för att fastställa sin behörighet över de brott som
anges i artikel 3.1 i följande fall:
a) När den misstänkta gärningsmannen är medborgare i den staten
eller en person som är stadigvarande bosatt på dess territorium.
b) När offret är medborgare i den staten.
3. Varje konventionsstat skall även vidta sådana åtgärder som kan
vara nödvändiga för att fastställa sin behörighet över de ovannämnda brotten när den misstänkta gärningsmannen vistas på
dess territorium och den inte utlämnar honom eller henne till en
annan konventionsstat av det skälet att brottet har begåtts av en
av dess medborgare.
4. Detta protokoll utesluter inte någon straffrättslig behörighet
som utövas i enlighet med nationell lagstiftning.
Artikel 5
1. De brott som anges i artikel 3.1 skall anses som
utlämningsbara brott enligt varje befintligt utlämningsavtal
mellan konventionsstater och brotten skall också anses som
utlämningsbara brott enligt varje utlämningsavtal som senare
ingås mellan sådana, i enlighet med de villkor som anges i dessa
avtal.
2. Om en konventionsstat i vilken förekomsten av ett avtal är ett
villkor för utlämning mottar en utlämningsframställning från en
annan konventionsstat som den inte har något utlämningsavtal
med, får den betrakta detta protokoll som rättslig grund för
utlämning med avseende på sådana brott. Utlämning skall ske på
de villkor som föreskrivs i den anmodade konventionsstatens
lagstiftning.
3. Konventionsstater i vilka förekomsten av ett avtal inte är ett
villkor för utlämning skall sinsemellan erkänna sådana brott som
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utlämningsbara brott om inte annat följer av villkoren i den
anmodade statens lagstiftning.
4. Sådana brott skall för utlämning mellan konventionsstater
behandlas som om de hade begåtts inte bara på den plats där de
inträffade utan även på territorierna i de stater av vilka det krävs
att de skall fastställa sin behörighet i enlighet med artikel 4.
5. Om en utlämningsframställning görs med avseende på ett
brott som beskrivs i artikel 3.1 och den anmodade konventionsstaten inte utlämnar eller kommer att utlämna på grundval av
gärningsmannens nationalitet, skall den staten vidta lämpliga
åtgärder för att överlämna ärendet till sina behöriga myndigheter
för åtal.
Artikel 6
1. Konventionsstater skall ge varandra största möjliga bistånd i
samband med utredningar eller lagförings- eller utlämningsförfaranden med anledning av de brott som anges i artikel 3.1,
inbegripet bistånd att skaffa fram de bevis de förfogar över och
som krävs för förfarandet.
2. Konventionsstater skall fullgöra sina skyldigheter enligt punkt
1 i denna artikel i överensstämmelse med de fördrag eller andra
överenskommelser om ömsesidig rättslig hjälp som eventuellt
finns mellan dem. Om det inte finns några sådana fördrag eller
överenskommelser skall konventionsstater ge varandra bistånd i
enlighet med sin nationella lagstiftning.
Artikel 7
Konventionsstaterna skall, om inte annat följer av bestämmelserna i deras nationella lagstiftning,
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a) vidta åtgärder för att möjliggöra beslag och förverkande, när
det är lämpligt, av
(i) föremål, så som utrustning, tillgångar och andra hjälpmedel
som använts för att begå eller underlätta brott enligt detta
protokoll,
(ii) vinster som härrör från sådana brott,
b) verkställa framställningar från en annan konventionsstat om
beslagtagande eller förverkande av föremål eller vinster som
avses i a (i) och (ii),
c) vidta åtgärder i syfte att tillfälligt eller slutgiltigt stänga lokaler
som används till att begå sådana brott.
Artikel 8
1. Konventionsstaterna skall besluta om lämpliga åtgärder för att
under alla stadier av det straffrättsliga förfarandet skydda de
rättigheter och intressen de barn har som är offer för de
verksamheter som är förbjudna enligt detta protokoll, särskilt
genom att
a) erkänna barnens sårbarhet och anpassa förfarandena till deras
särskilda behov, inbegripet deras speciella behov som vittnen,
b) informera barnen om deras rättigheter och deras roll i samt
omfattningen, utvecklingen och den fortsatta handläggningen av
förfarandena samt om avgörandet av deras fall,
c) låta barnens synpunkter, behov och intressen framföras och
beaktas i förfaranden där deras personliga intressen berörs, på ett
sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens
procedurregler,
d) tillhandahålla lämpligt stöd till barnen under hela rättsprocessen,
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e) skydda, när det är lämpligt, barnens privatliv och identitet och
vidta åtgärder i enlighet med nationell lagstiftning för att
undvika otillbörlig spridning av information som skulle kunna
leda till att barnen identifieras,
f) ge barnen och deras familjer och vittnen skydd mot hotelser
och vedergällning i lämpliga fall,
g) undvika onödig försening i handläggningen av ärenden och
verkställande av avgöranden som rör ersättning till barnen.
2. Konventionsstaterna skall säkerställa att osäkerhet i fråga om
offrets verkliga ålder inte förhindrar inledande av brottsutredningar, inbegripet utredningar som syftar till att fastställa
offrets ålder.
3. Konventionsstaterna skall säkerställa att barnets bästa
kommer i första rummet vid rättsväsendets behandling av barn
som är offer för de brott som beskrivs i detta protokoll.
4. Konventionsstaterna skall vidta åtgärder för att säkerställa att
personer som arbetar med offer för de brott som är förbjudna
enligt detta protokoll ges lämplig utbildning, särskilt i juridik
och psykologi.
5. Konventionsstaterna skall i lämpliga fall anta åtgärder för att
skydda sådana personers och/eller organisationers säkerhet och
integritet som är engagerade i att förhindra och/eller skydda och
rehabilitera offer för sådana brott.
6. Ingenting i denna artikel får tolkas så att det påverkar eller är
oförenligt med den anklagades rätt till en rättvis och opartisk
rättegång.
Artikel 9
1. Konventionsstaterna skall anta eller förstärka, genomföra och
sprida lagar och administrativa åtgärder, social politik och
program för att förebygga de brott som avses i detta protokoll.
9

Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt att skydda barn som är
särskilt sårbara för sådan verksamhet.
2. Konventionsstaterna skall genom information på alla lämpliga
sätt, utbildning och vidareutbildning främja medvetenheten hos
allmänheten, inbegripet barn, om förebyggande åtgärder och om
de skadliga effekterna av de brott som avses i detta protokoll.
Konventionsstaterna skall vid fullgörandet av sina förpliktelser
enligt denna artikel uppmuntra till medverkan av samhället och,
särskilt, av barn och offer, i sådan information och i utbildningsprogram, även på internationell nivå.
3. Konventionsstaterna skall vidta alla möjliga åtgärder i syfte att
se till att allt lämpligt bistånd ges till offren för sådana brott,
inbegripet deras fullständiga återanpassning i samhället och deras
fullständiga fysiska och psykiska återhämtning.
4. Konventionsstaterna skall säkerställa att alla offer för de brott
som beskrivs i detta protokoll får tillgång till lämpliga förfaranden för att utan diskriminering söka skadestånd från dem som
är juridiskt ansvariga.
5. Konventionsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder i syfte att
effektivt förbjuda produktion och spridning av material som
annonserar om de brott som beskrivs i detta protokoll.
Artikel 10
1. Konventionsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för
att stärka det internationella samarbetet genom multilaterala,
regionala och bilaterala arrangemang om förebyggande, upptäckt, utredning, åtal och bestraffning av dem som är ansvariga
för handlingar som omfattar försäljning av barn, barnprostitution, barnpornografi och barnsexturism. Konventionsstaterna skall även främja internationellt samarbete och samverkan mellan sina myndigheter, nationella och internationella
icke statliga organisationer och internationella organisationer.
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2. Konventionsstaterna skall främja internationellt samarbete för
att bistå barnoffer i deras fysiska och psykiska återhämtning,
återanpassning i samhället och repatriering.
3. Konventionsstaterna skall främja ett ökat internationellt
samarbete för att angripa de grundorsaker, till exempel fattigdom
och underutveckling, som bidrar till att barn är sårbara för
försäljning av barn, barnprostitution, barnpornografi och
barnsexturism.
4. De konventionsstater som har möjlighet skall tillhandahålla
finansiellt, tekniskt eller annat bistånd genom befintliga
multilaterala, regionala, bilaterala eller andra program.
Artikel 11
Ingenting i detta protokoll skall påverka några bestämmelser
som går längre när det gäller att förverkliga barnets rättigheter
och som kan ingå i
a) en konventionsstats lagstiftning,
b) internationell rätt som är i kraft för den staten.
Artikel 12
1. Varje konventionsstat skall inom två år efter detta protokolls
ikraftträdande för den konventionsstaten lämna en rapport till
kommittén för barnets rättigheter med utförlig information om
de åtgärder den vidtagit för att genomföra bestämmelserna i
protokollet.
2. Efter avgivandet av den utförliga rapporten skall varje
konventionsstat i de rapporter den avger till kommittén för
barnets rättigheter i enlighet med artikel 44 i konventionen
inkludera all ytterligare information om genomförandet av
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bestämmelserna i detta protokoll. Andra konventionsstater i
protokollet skall avge en rapport vart femte år.
3. Kommittén för barnets rättigheter kan begära ytterligare
information från konventionsstaterna om genomförandet av
bestämmelserna i detta protokoll.
Artikel 13
1. Detta protokoll är öppet för undertecknande av varje stat som
är part i konventionen eller som har undertecknat den.
2. Detta protokoll skall ratificeras och är öppet för anslutning av
varje stat som är part i konventionen eller som har undertecknat
den. Ratifikations- eller anslutningsinstrument skall deponeras
hos Förenta nationernas generalsekreterare.
Artikel 14
1. Detta protokoll träder i kraft tre månader från den dag då det
tionde ratifikations eller anslutningsinstrumentet deponerades.
2. För varje stat som ratificerar detta protokoll eller ansluter sig
till det efter dess ikraftträdande träder protokollet i kraft en
månad från den dag då dess eget ratifikations- eller anslutningsinstrument deponerades.
Artikel 15
1. En konventionsstat kan när som helst säga upp detta protokoll
genom skriftlig notifikation till Förenta nationernas
generalsekreterare, som därefter skall underrätta de andra konventionsstaterna och alla stater som har undertecknat konventionen. Uppsägningen träder i kraft ett år från den dag då generalsekreteraren mottog notifikationen.
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2. En sådan uppsägning skall inte innebära att konventionsstaten
befrias från sina åtaganden enligt detta protokoll med avseende
på något brott som inträffar före den dag då uppsägningen träder
i kraft. Inte heller skall en sådan uppsägning på något sätt
påverka den fortsatta behandlingen av ett ärende som redan
tagits upp av kommittén för barnets rättigheter före den dag då
uppsägningen träder i kraft.
Artikel 16
1. Varje konventionsstat får föreslå en ändring och överlämna
förslaget till Förenta nationernas generalsekreterare. Generalsekreteraren skall sedan översända ändringsförslaget till
konventionsstaterna med en begäran om att dessa anger om de
tillstyrker att en konferens med konventionsstaterna sammankallas för att behandla och rösta om förslagen. Om minst en
tredjedel av staterna inom fyra månader efter förslagets
översändande tillstyrker en sådan konferens, skall generalsekreteraren sammankalla konferensen i Förenta nationernas
regi. Varje ändringsförslag som antagits av en majoritet av de vid
konferensen närvarande och röstande konventionsstaterna skall
underställas Förenta nationernas generalförsamling för godkännande.
2. En ändring som antagits enligt punkt 1 i denna artikel träder i
kraft när den har godkänts av generalförsamlingen och accepterats
av konventionsstaterna med två tredjedels majoritet.
3. När en ändring träder i kraft skall den vara bindande för de
konventionsstater som har accepterat den, medan övriga
konventionsstater fortfarande är bundna av bestämmelserna i
detta protokoll och eventuella tidigare ändringar som de
accepterat.
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Artikel 17
1. Detta protokoll, där de arabiska, engelska, franska, kinesiska,
ryska och spanska texterna äger lika giltighet, skall deponeras i
Förenta nationernas arkiv.
2. Förenta nationernas generalsekreterare skall översända
bestyrkta kopior av detta protokoll till alla konventionsstater
och alla stater som har undertecknat konventionen.
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