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OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. mája 2000 bol v New Yorku
prijatý Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej
pornografii. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s Opčným protokolom uznesením
č. 778 zo 4. februára 2004 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 14. júna 2004.
Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov,
depozitára protokolu, 25. júna 2004. Opčný protokol nadobudol platnosť 18. januára 2002 v
súlade s článkom 14 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 25. júla 2004 v súlade
s článkom 14 ods. 2.
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K oznámeniu č. 424
2004 Z. z.

OPČNÝ PROTOKOL

k Dohovoru o právach dieťaťa, o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii
Štáty, zmluvné strany tohto protokolu, berúc do úvahy, že na ďalšie dosahovanie cieľov Dohovoru
o právach dieťaťa (ďalej len „dohovor“) a implementáciu jeho ustanovení, predovšetkým článkov 1,
11, 21, 32, 33, 34, 35 a 36, by bolo vhodné rozšíriť opatrenia, ku ktorým by sa štáty, zmluvné
strany, mali zaviazať v záujme zaručenia ochrany dieťaťa pred predajom detí, detskou prostitúciou
a detskou pornografiou, berúc takisto do úvahy, že Dohovor o právach dieťaťa uznáva právo
dieťaťa na ochranu pred ekonomickým vykorisťovaním a pred vykonávaním akejkoľvek práce,
ktorá môže byť preň nebezpečná alebo môže brániť jeho vzdelávaniu, alebo ktorá by škodila jeho
zdraviu, telesnému, duševnému, duchovnému, mravnému alebo sociálnemu rozvoju, vážne
znepokojené významným a rastúcim medzinárodným obchodovaním s deťmi na účely ich predaja,
detskej prostitúcie a detskej pornografie, hlboko znepokojené rozšírenou a pokračujúcou
sexuálnou turistikou, proti ktorej sú deti mimoriadne bezbranné, pretože priamo podporuje predaj
detí, detskú prostitúciu a detskú pornografiu, uznávajúc, že viaceré, obzvlášť zraniteľné skupiny
vrátane dievčat sú vystavené väčšiemu riziku sexuálneho zneužívania a že dievčatá sú neúmerne
zastúpené medzi sexuálne zneužívanými, znepokojené z rastúcej dostupnosti detskej pornografie
na internete a iných vyvíjajúcich sa technológiách a pripomínajúc Medzinárodnú konferenciu o
boji proti detskej pornografii na internete (Viedeň 1999), predovšetkým jej závery vyzývajúce na
celosvetovú kriminalizáciu výroby, distribúcie, exportu, vysielania, dovozu, zámernej držby a
propagovania detskej pornografie, ako aj zdôrazňovania dôležitosti užšej spolupráce a partnerstva
medzi vládami a odvetvím internetu, presvedčené, že odstránenie predaja detí, detskej prostitúcie
a detskej pornografie bude uľahčené prijatím holistického prístupu zaoberajúceho sa faktormi,
ktoré k nim prispievajú, vrátane nedostatočného rozvoja, chudoby, ekonomických rozdielov,
nerovnej sociálno-ekonomickej štruktúry, rozvrátených rodín, nedostatočného vzdelania,
mestsko-vidieckej migrácie, diskriminácie pohlaví, nezodpovedného sexuálneho správania sa
dospelých, škodlivých tradičných praktík, ozbrojených konfliktov a obchodovania s deťmi,
presvedčené, že v záujme zníženia dopytu po predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii
treba zamerať úsilie na pozdvihnutie verejného povedomia a presvedčené zároveň o dôležitosti
posilňovania globálneho partnerstva medzi všetkými účastníkmi na zdokonalenie uplatnenia práva
na národnej úrovni, berúc na vedomie ustanovenia medzinárodných právnych nástrojov
súvisiacich s ochranou detí vrátane Haagskeho dohovoru o ochrane detí a o spolupráci pri
medzištátnych osvojeniach, Haagskeho dohovoru o občianskych aspektoch medzinárodných
únosov detí, Haagskeho dohovoru o súdnej právomoci, príslušných zákonoch, uznávaní,
presadzovaní a spolupráci v súvislosti so zodpovednosťou rodičov a s opatreniami na ochranu detí,
ako aj Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 182 o zákaze a okamžitých opatreniach na
odstránenie najhorších foriem detskej práce, povzbudené obrovskou podporou Dohovoru o
právach dieťaťa dokazujúcou existujúci široký zámer podporovať a chrániť práva dieťaťa,
uznávajúc dôležitosť implementácie ustanovení Akčného programu na zabránenie predaja detí,
detskej prostitúcie a detskej pornografie a Deklarácie a Akčného programu prijatého na Svetovom
kongrese proti komerčnému sexuálnemu vykorisťovaniu detí, ktorý sa uskutočnil v Štokholme od
27. do 31. augusta 1996, a ostatných relevantných rozhodnutí a odporúčaní príslušných
medzinárodných orgánov, berúc náležite do úvahy dôležitosť tradícií a kultúrnych hodnôt všetkých
národov na ochranu a harmonický rozvoj dieťaťa, dohodli sa takto:

Článok 1

Štáty, zmluvné strany, zakážu predaj detí, detskú prostitúciu a detskú pornografiu v zmysle
ustanovení tohto protokolu.

Článok 2

Na účely tohto protokolu
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a) predaj detí znamená akýkoľvek skutok alebo transakciu, pri ktorých osoba alebo skupina osôb
odovzdá dieťa inej osobe za odmenu alebo akúkoľvek inú protihodnotu,

b) detská prostitúcia znamená využitie dieťaťa pri sexuálnych aktivitách za odmenu alebo
akúkoľvek inú protihodnotu,

c) detská pornografia znamená akékoľvek zobrazenie akýmikoľvek prostriedkami dieťaťa
zaoberajúceho sa skutočnými alebo simulovanými jednoznačnými sexuálnymi aktivitami alebo
akékoľvek zobrazenie pohlavných orgánov dieťaťa predovšetkým na sexuálne účely.

Článok 3
1. Každý štát, zmluvná strana, zabezpečí, aby boli ako minimum nasledujúce skutky a
aktivity plne pokryté jeho trestným právom bez ohľadu na to, či sú tieto trestné činy

spáchané v danej krajine alebo na medzinárodnej úrovni, individuálne alebo organizovaným
spôsobom

a) v súvislosti s predajom detí podľa definície v článku 2:

i) ponúkanie, dodávanie alebo prijatie dieťaťa akýmkoľvek spôsobom na účely

a. sexuálneho zneužívania dieťaťa,

b. dodania orgánov dieťaťa za odplatu,

c. zamestnania dieťaťa na nútených prácach,

ii) nečestné získanie súhlasu s osvojením dieťaťa v úlohe sprostredkovateľa v rozpore s
platnými medzinárodnými právnymi nástrojmi osvojenia,

b) ponúkanie, získavanie, sprostredkovanie alebo poskytovanie dieťaťa na detskú prostitúciu
podľa definície v článku 2,

c) výroba, distribúcia, rozširovanie, dovoz, vývoz, ponúkanie, predaj alebo držba detskej
pornografie podľa definície v článku 2 na uvedené účely.

2. S výhradou ustanovení vnútroštátnej legislatívy štátu, zmluvnej strany, sa to isté vzťahuje aj na
pokus spáchať ktorýkoľvek z týchto činov a na spolupáchateľstvo alebo účastníctvo na
ktoromkoľvek z týchto činov.

3. Každý štát, zmluvná strana, ustanoví trestnosť týchto trestných činov a ich potrestanie
primeranými trestami, ktoré zohľadnia ich závažnú povahu.

4. S výhradou ustanovení vnútroštátnej legislatívy každý štát, zmluvná strana, prijme opatrenia
podľa potreby na ustanovenie zákonnej zodpovednosti právnických osôb za trestné činy
stanovené v odseku 1 tohto článku. V závislosti od právnych princípov štátu, zmluvnej strany,
môže byť táto zákonná zodpovednosť právnických osôb trestná, občianskoprávna alebo
administratívna.

5. Štáty, zmluvné strany, prijmú všetky primerané zákonné a administratívne opatrenia na
zabezpečenie, aby všetky osoby podieľajúce sa na osvojení dieťaťa konali v súlade s platnými
medzinárodnými právnymi nástrojmi.

Článok 4
1. Každý štát, zmluvná strana, prijme všetky opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na ustanovenie

jeho súdnej právomoci nad trestnými činmi uvedenými v článku 3 ods. 1, ak sú tieto trestné
činy spáchané na jeho území alebo na palube lode alebo lietadla registrovaného v danom štáte.

2. Každý štát, zmluvná strana, môže prijať všetky opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na
ustanovenie jeho súdnej právomoci nad trestnými činmi uvedenými v článku 3 ods. 1 v
nasledujúcich prípadoch:

a) ak je údajný páchateľ štátnym príslušníkom daného štátu alebo osobou, ktorá má svoj
obvyklý pobyt na jeho území,

b) ak je obeť štátnym príslušníkom daného štátu.

3. Každý štát, zmluvná strana, prijme aj také opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na ustanovenie
jeho súdnej právomoci nad uvedenými trestnými činmi, ak sa údajný páchateľ nachádza na
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jeho území a ak ho nevydá inému štátu, zmluvnej strane, na základe skutočnosti, že trestný čin
bol spáchaný jeho štátnym príslušníkom.

4. Tento protokol nevylučuje žiadnu súdnu právomoc vykonávanú v súlade s vnútroštátnymi
právnymi predpismi.

Článok 5
1. Trestné činy uvedené v článku 3 ods. 1 sa budú považovať za trestné činy podliehajúce vydaniu

v rámci akejkoľvek zmluvy o vydávaní uzavretej medzi štátmi, zmluvnými stranami, a budú
začlenené medzi trestné činy podliehajúce vydaniu v každej zmluve o vydávaní uzavretej
následne medzi týmito štátmi v súlade s podmienkami stanovenými v týchto zmluvách.

2. Ak štát, zmluvná strana, ktorý podmieňuje vydávanie existenciou zmluvy, dostane žiadosť o
vydanie od iného štátu, zmluvnej strany, s ktorým nemá uzavretú zmluvu o vydávaní, môže
považovať tento protokol za právny základ na vydanie v súvislosti s takými trestnými činmi.
Vydanie bude podliehať podmienkam stanoveným v právnom poriadku dožiadaného štátu.

3. Štáty, zmluvné strany, ktoré nepodmieňujú vydávanie existenciou zmluvy, budú považovať také
trestné činy za trestné činy podliehajúce vzájomnému vydávaniu v závislosti od podmienok
stanovených v právnom poriadku dožiadaného štátu.

4. Na účely vydávania medzi štátmi, zmluvnými stranami, budú také trestné činy posudzované
tak, akoby boli spáchané nielen na mieste, kde k nim došlo, ale aj na území štátov, od ktorých
sa požaduje stanovenie ich súdnej právomoci v súlade s článkom 4.

5. Ak je žiadosť o vydanie predložená v súvislosti s trestným činom uvedeným v článku 3 ods. 1 a
ak dožiadaný štát, zmluvná strana, od ktorého sa vydanie požaduje, nechce vydať alebo nevydá
páchateľa z dôvodu jeho štátnej príslušnosti, podnikne tento štát príslušné opatrenia na
predloženie tohto prípadu kompetentným orgánom na trestné stíhanie.

Článok 6
1. Štáty, zmluvné strany, si vzájomne poskytnú najvyššiu mieru pomoci v súvislosti s

vyšetrovaním alebo s trestným konaním, alebo s konaním o extradícii začatým vo veci trestných
činov uvedených v článku 3 ods. 1 vrátane pomoci pri získavaní dôkazov potrebných pre
konanie, ktoré majú k dispozícii.

2. Štáty, zmluvné strany, budú vykonávať svoje povinnosti podľa odseku 1 tohto článku v súlade
so všetkými zmluvami alebo s inými dohodami o vzájomnej právnej pomoci, ktoré môžu mať
navzájom uzavreté. Ak také zmluvy alebo dohody neexistujú, poskytnú si štáty, zmluvné strany,
vzájomnú pomoc v súlade s ich vnútroštátnou legislatívou.

Článok 7

Štáty, zmluvné strany, na základe ustanovení svojho vnútroštátneho práva

a) prijmú podľa potreby opatrenia na zhabanie a konfiškáciu

i) tovaru, akým sú materiály, majetok alebo iné prostriedky použité na spáchanie alebo
umožnenie spáchania trestných činov podľa tohto protokolu,

ii) príjmov získaných z takých trestných činov,

b) splnia požiadavky iného štátu, zmluvnej strany, na zhabanie a konfiškáciu tovaru alebo príjmov
uvedených v bode a) i),

c) prijmú opatrenia zamerané na dočasné alebo trvalé uzavretie priestorov použitých na spáchanie
takých trestných činov.

Článok 8
1. Štáty, zmluvné strany, prijmú vhodné opatrenia na ochranu práv a záujmov detských obetí

skutkov zakázaných podľa tohto protokolu vo všetkých etapách trestnoprávneho konania najmä
tým, že:

a) uznajú zraniteľnosť detských obetí a postupy prispôsobia tak, aby sa zohľadnili ich osobitné
potreby vrátane ich osobitných potrieb ako svedkov,
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b) budú informovať detské obete o ich právach, ich úlohe a rozsahu, o časovom pláne a vývoji
konania, ako aj o stave ich prípadov,

c) umožnia prezentáciu a zohľadnenie názorov, potrieb a obáv detských obetí pri konaniach,
ktoré majú dosah na ich osobné záujmy, spôsobom, ktorý je v súlade s procedurálnymi
pravidlami vnútroštátnej legislatívy,

d) poskytnú detským obetiam primerané podporné služby počas celého právneho procesu,

e) poskytnú primeranú ochranu súkromia a identity detských obetí a prijmú opatrenia v súlade
s vnútroštátnou legislatívou na zamedzenie rozširovania informácií, ktoré by mohli viesť k
identifikácii detských obetí,

f) v prípade potreby zabezpečia ochranu detských obetí, ako aj ich rodín a svedkov
vystupujúcich v ich mene pred zastrašovaním a odplatou,

g) predídu zbytočným odkladom pri riešení prípadov a pri plnení súdnych príkazov alebo
rozhodnutí o odškodnení detských obetí.

2. Štáty, zmluvné strany, zabezpečia, aby neistota, pokiaľ ide o skutočný vek obetí, nebránila
začatiu trestného vyšetrovania vrátane vyšetrovania zameraného na zistenie veku obete.

3. Štáty, zmluvné strany, zabezpečia, aby pri zaobchádzaní s deťmi, ktoré sú obeťami trestných
činov opísaných v tomto protokole, vychádzal trestnoprávny systém predovšetkým z hľadiska
ochrany záujmov dieťaťa.

4. Štáty, zmluvné strany, prijmú opatrenia na zabezpečenie primeraného zaškolenia osôb, ktoré
pracujú s obeťami trestných činov zakázaných podľa tohto protokolu, formou špecifických
právnych a psychologických školení.

5. Štáty, zmluvné strany, prijmú v relevantných prípadoch opatrenia na ochranu bezpečnosti a
bezúhonnosti osôb, prípadne organizácií podieľajúcich sa na prevencii, prípadne ochrane a
rehabilitácii obetí takých trestných činov.

6. Žiadne z ustanovení tohto článku sa nebude interpretovať tak, aby bránilo uplatneniu práv
alebo porušovalo práva obvinených na spravodlivé a nestranné súdne konanie.

Článok 9
1. Štáty, zmluvné strany, prijmú alebo posilnia, zavedú a budú rozširovať zákony, administratívne

opatrenia, sociálnu politiku a programy na zabránenie trestným činom uvedeným v tomto
protokole. Mimoriadna pozornosť sa bude venovať ochrane detí, ktoré sú osobitne bezbranné
voči takým činom.

2. Štáty, zmluvné strany, budú posilňovať povedomie širokej verejnosti vrátane detí o
preventívnych opatreniach a škodlivých vplyvoch trestných činov uvedených v tomto protokole
prostredníctvom informácií poskytovaných všetkými vhodnými prostriedkami, vzdelávaním a
školením. Pri plnení svojich povinností podľa tohto článku budú štáty, zmluvné strany, nabádať
k účasti verejnosti a predovšetkým detí a detských obetí na takýchto informáciách, vzdelávacích
a školiacich programoch aj na medzinárodnej úrovni.

3. Štáty, zmluvné strany, prijmú všetky možné opatrenia s cieľom zabezpečiť každú vhodnú pomoc
obetiam takých trestných činov vrátane ich plnej sociálnej reintegrácie a ich plného fyzického a
psychického zotavenia.

4. Štáty, zmluvné strany, zabezpečia, aby všetky detské obete každého z trestných činov
uvedených v tomto protokole mali bez diskriminácie prístup k primeraným postupom pri
domáhaní sa odškodnenia za škody spôsobené právne zodpovednými osobami.

5. Štáty, zmluvné strany, prijmú primerané opatrenia na účely účinného zabránenia výrobe a
rozširovaniu materiálov propagujúcich trestné činy uvedené v tomto protokole.

Článok 10
1. Štáty, zmluvné strany, podniknú všetky potrebné kroky na posilnenie medzinárodnej

spolupráce formou mnohostranných, regionálnych a dvojstranných dohôd o predchádzaní,
odhaľovaní, vyšetrovaní, trestnom stíhaní a potrestaní osôb zodpovedných za činy súvisiace s
predajom detí, detskou prostitúciou, detskou pornografiou a detskou sexuálnou turistikou.
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Štáty, zmluvné strany, budú takisto podporovať medzinárodnú spoluprácu a koordináciu medzi
svojimi orgánmi, národnými a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami a
medzinárodnými organizáciami.

2. Štáty, zmluvné strany, budú podporovať medzinárodnú spoluprácu na pomoc detským obetiam
pri ich fyzickom a psychickom zotavení, sociálnej reintegrácii a repatriácii.

3. Štáty, zmluvné strany, budú podporovať posilňovanie medzinárodnej spolupráce v záujme
riešenia príčin prispievajúcich k zraniteľnosti detí formou predaja detí, detskej prostitúcie,
detskej pornografie a detskej sexuálnej turistiky, akými sú napríklad chudoba a nedostatočný
rozvoj.

4. Štáty, zmluvné strany, ktoré na to majú podmienky, poskytnú finančnú, technickú alebo inú
pomoc prostredníctvom existujúcich mnohostranných, regionálnych a dvojstranných alebo
iných programov.

Článok 11

V tomto protokole nič neovplyvní akékoľvek ustanovenie, ktoré je priaznivejšie na realizáciu práv
dieťaťa a ktoré sa môže nachádzať

a) vo vnútroštátnej legislatíve štátu, zmluvnej strany,

b) v medzinárodnom práve platnom v danom štáte.

Článok 12
1. Každý štát, zmluvná strana, predloží do dvoch rokov po nadobudnutí platnosti tohto protokolu

pre tento štát, zmluvnú stranu, správu Výboru pre práva dieťaťa s podrobnými informáciami o
opatreniach prijatých na implementáciu ustanovení tohto protokolu.

2. Po predložení tejto podrobnej správy zahrnie každý štát, zmluvná strana, do správ
predkladaných Výboru pre práva dieťaťa podľa článku 44 dohovoru všetky ďalšie informácie
týkajúce sa implementácie tohto protokolu. Ostatné štáty, zmluvné strany protokolu, budú
predkladať správu raz za päť rokov.

3. Výbor pre práva dieťaťa môže vyžadovať od štátov, zmluvných strán, ďalšie informácie týkajúce
sa implementácie ustanovení tohto protokolu.

Článok 13
1. Tento protokol je otvorený na podpis pre každý štát, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru alebo

ho podpísal.

2. Tento protokol podlieha ratifikácii a je otvorený na pristúpenie pre ktorýkoľvek štát, ktorý je
zmluvnou stranou dohovoru alebo ho podpísal. Ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe budú
uložené u generálneho tajomníka OSN.

Článok 14
1. Tento protokol nadobudne platnosť tri mesiace po uložení desiatej ratifikačnej listiny alebo

listiny o pristúpení.

2. Pre každý štát, ktorý tento protokol ratifikuje alebo ktorý pristúpi k tomuto protokolu po
nadobudnutí jeho platnosti, nadobudne tento protokol platnosť jeden mesiac po dni uloženia
jeho vlastnej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.

Článok 15
1. Každý štát, zmluvná strana, môže kedykoľvek vypovedať tento protokol písomným oznámením

generálnemu tajomníkovi OSN, ktorý bude o tom následne informovať ostatné štáty, zmluvné
strany dohovoru, a všetky štáty, ktoré dohovor podpísali. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden
rok po doručení tohto oznámenia generálnemu tajomníkovi OSN.

2. Taká výpoveď nebude mať za následok oslobodenie štátu, zmluvnej strany, od záväzkov podľa
tohto protokolu vo vzťahu k akémukoľvek trestnému činu, ku ktorému dôjde predo dňom
účinnosti výpovede. Takisto taká výpoveď žiadnym spôsobom nebráni pokračovať v posudzovaní
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akejkoľvek záležitosti, ktorú už Výbor zvažoval predo dňom nadobudnutia účinnosti tejto
výpovede.

Článok 16
1. Každý štát, zmluvná strana, môže navrhnúť zmenu a predložiť ju generálnemu tajomníkovi

OSN. Generálny tajomník OSN následne oznámi navrhovanú zmenu štátom, zmluvným
stranám, so žiadosťou, aby sa vyjadrili, či sú za zvolanie konferencie štátov, zmluvných strán,
na účely posúdenia a rozhodnutia o návrhoch. Ak do štyroch mesiacov od dátumu takého
oznámenia bude najmenej jedna tretina štátov, zmluvných strán, za zvolanie takejto
konferencie, zvolá ju generálny tajomník OSN pod záštitou OSN. Každá zmena prijatá väčšinou
štátov, zmluvných strán, prítomných a hlasujúcich na konferencii, bude predložená na
schválenie Valnému zhromaždeniu OSN.

2. Zmena prijatá v súlade s odsekom 1 tohto článku nadobudne platnosť po jej schválení Valným
zhromaždením OSN a po jej prijatí dvojtretinovou väčšinou štátov, zmluvných strán.

3. Po nadobudnutí platnosti zmeny sa táto stáva záväznou pre tie štáty, zmluvné strany, ktoré ju
prijali, pričom ostatné štáty, zmluvné strany, sú naďalej viazané ustanoveniami tohto protokolu
a všetkými jeho predchádzajúcimi zmenami, ktoré prijali.

Článok 17
1. Tento protokol, ktorého text v arabčine, čínštine, angličtine, francúzštine, ruštine a španielčine

je rovnako autentický, bude uložený v archívoch OSN.

2. Generálny tajomník OSN rozošle overené výtlačky tohto protokolu všetkým štátom, zmluvným
stranám dohovoru, a všetkým štátom, ktoré tento dohovor podpísali.
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OP  T IO  NAL  PRO TO  COL
to the Con ven tion on the Rights of the Child on the sale of chil dren,

child pros ti tu tion and child por no grap hy

The Sta tes Par ties to the pre sent Pro to col, 

Con si de ring that, in or der fur ther to achie ve the pur -
po ses of the Con ven tion on the Rights of the Child and
the im ple men ta tion of its pro vi sions, es pe cial ly ar tic les 
1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 and 36, it wo uld be ap prop ria te 
to ex tend the me a su res that Sta tes Par ties sho uld un -
der ta ke in or der to gu a ran tee the pro tec tion of the child 
from the sale of chil dren, child pros ti tu tion and child
por no grap hy, 

Con si de ring also that the Con ven tion on the Rights
of the Child re cog ni zes the right of the child to be pro -
tec ted from eco no mic ex plo i ta tion and from per for ming 
any work that is li ke ly to be ha zar do us or to in ter fe re
with the child’s edu ca tion, or to be har mful to the
child’s he alth or phy si cal, men tal, spi ri tu al, mo ral or
so cial de ve lop ment, 

Gra ve ly con cer ned at the sig ni fi cant and in cre a sing
in ter na tio nal traf fic in chil dren for the pur po se of the
sale of chil dren, child pros ti tu tion and child por no -
grap hy, 

De ep ly con cer ned at the wi des pre ad and con ti nu ing
prac ti ce of sex to u rism, to which chil dren are es pe cial -
ly vul ne rab le, as it di rec tly pro mo tes the sale of chil -
dren, child pros ti tu tion and child por no grap hy, 

Re cog ni zing that a num ber of par ti cu lar ly vul ne rab le 
gro ups, in clu ding girl chil dren, are at gre a ter risk of se -
xu al ex plo i ta tion and that girl chil dren are dis pro por -
tio na te ly re pre sen ted among the se xu al ly ex plo i ted, 

Con cer ned abo ut the gro wing ava i la bi li ty of child
por no grap hy on the In ter net and ot her evol ving tech -
no lo gies, and re cal ling the In ter na tio nal Con fe ren ce on 
Com ba ting Child Por no grap hy on the In ter net, held in
Vien na in 1999, in par ti cu lar its con clu sion cal ling for
the wo rld wi de cri mi na li za tion of the pro duc tion, dis tri -
bu tion, ex por ta tion, trans mis sion, im por ta tion, in ten -
tio nal po sses sion and ad ver ti sing of child  pornogra -
phy, and stres sing the im por tan ce of clo ser co o pe ra tion
and part ner ship bet we en Go ver nments and the In ter -
net in dus try, 

Be lie ving that the eli mi na tion of the sale of chil dren,
child pros ti tu tion and child por no grap hy will be fa ci li ta -
ted by adop ting a ho lis tic ap pro ach, ad dres sing the con -
tri bu ting fac tors, in clu ding un der de ve lop ment, po ver ty, 
eco no mic dis pa ri ties, ine qu i tab le socio-economic
struc tu re, dys fun ctio ning fa mi lies, lack of edu ca tion,
urban-rural mig ra tion, gen der dis cri mi na tion,  irre -
sponsible adult se xu al be ha vio ur, har mful tra di tio nal
prac ti ces, ar med con flicts and traf fic king in chil dren, 

Be lie ving also that ef forts to ra i se pub lic awa re ness
are ne e ded to re du ce con su mer de mand for the sale of
chil dren, child pros ti tu tion and child por no grap hy,
and be lie ving fur ther in the im por tan ce of stren gthe -
ning glo bal part ner ship among all ac tors and of im pro -
ving law en for ce ment at the na tio nal le vel, 

No ting the pro vi sions of in ter na tio nal le gal in stru -
ments re le vant to the pro tec tion of chil dren, in clu ding
the Ha gue Con ven tion on Pro tec tion of Chil dren and
Co o pe ra tion in Res pect of In ter co un try Adop tion, the
Ha gue Con ven tion on the Ci vil As pects of In ter na tio nal 
Child Ab duc tion, the Ha gue Con ven tion on Ju ris dic -
tion, Ap pli cab le Law, Re cog ni tion, En for ce ment and
Co o pe ra tion in Res pect of Pa ren tal Res pon si bi li ty and
Me a su res for the Pro tec tion of Chil dren, and In ter na -
tio nal La bo ur Or ga ni za tion Con ven tion No. 182 on the
Pro hi bi tion and Im me dia te Ac tion for the Eli mi na tion
of the Worst Forms of Child La bo ur, 

En co u ra ged by the over whel ming sup port for the
Con ven tion on the Rights of the Child, de mon stra ting
the wi des pre ad com mit ment that exists for the pro mo -
tion and pro tec tion of the rights of the child, 

Re cog ni zing the im por tan ce of the im ple men ta tion of 
the pro vi sions of the Prog ra mme of Ac tion for the Pre -
ven tion of the Sale of Chil dren, Child Pros ti tu tion and
Child Por no grap hy and the Dec la ra tion and Agen da for 
Ac tion adop ted at the Wo rld Con gress aga inst Com -
mer cial Se xu al Ex plo i ta tion of Chil dren, held in Stoc k -
holm from 27 to 31 Au gust 1996, and the ot her re le -
vant de ci sions and re com men da tions of per ti nent
in ter na tio nal bo dies, 

Ta king due ac co unt of the im por tan ce of the tra di -
tions and cul tu ral va lu es of each pe op le for the pro tec -
tion and har mo nio us de ve lop ment of the child, 

Have ag re ed as fol lows: 

Ar tic le 1

Sta tes Par ties shall pro hi bit the sale of chil dren,
child pros ti tu tion and child por no grap hy as pro vi ded
for by the pre sent Pro to col. 

Ar tic le 2

For the pur po ses of the pre sent Pro to col: 
(a) Sa le of chil dren me ans any act or trans ac tion whe -

re by a child is trans fer red by any per son or gro up of
per sons to anot her for re mu ne ra tion or any ot her
con si de ra tion;
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(b) Child pros ti tu tion me ans the use of a child in se xu al 
ac ti vi ties for re mu ne ra tion or any ot her form of con -
si de ra tion; 

(c) Child por no grap hy me ans any re pre sen ta tion, by
wha te ver me ans, of a child en ga ged in real or si mu -
la ted ex pli cit se xu al ac ti vi ties or any re pre sen ta tion 
of the se xu al parts of a child for pri ma ri ly se xu al
pur po ses. 

Ar tic le 3

1. Each Sta te Par ty shall en su re that, as a mi ni mum, 
the fol lo wing acts and ac ti vi ties are ful ly co ve red un der
its cri mi nal or pe nal law, whet her such of fen ces are
com mit ted do mes ti cal ly or trans na tio nal ly or on an in -
di vi du al or or ga ni zed ba sis: 
(a) In the con text of sale of chil dren as de fi ned in ar tic -

le 2: 
(i) Of fe ring, de li ve ring or ac cep ting, by wha te ver

me ans, a child for the pur po se of: 
(a) Se xu al ex plo i ta tion of the child; 
(b) Trans fer of or gans of the child for pro fit; 
(c) En ga ge ment of the child in for ced la bo ur; 

(ii) Im pro per ly in du cing con sent, as an in ter me dia -
ry, for the adop tion of a child in vio la tion of ap pli -
cab le in ter na tio nal le gal in stru ments on adop -
tion; 

(b) Of fe ring, ob ta i ning, pro cu ring or pro vi ding a child
for child pros ti tu tion, as de fi ned in ar tic le 2; 

(c) Pro du cing, dis tri bu ting, dis se mi na ting, im por ting,
ex por ting, of fe ring, sel ling or po sses sing for the
abo ve pur po ses child por no grap hy as de fi ned in ar -
tic le 2. 

2. Sub ject to the pro vi sions of the na tio nal law of
a Sta te Par ty, the same shall ap ply to an at tempt to
com mit any of the said acts and to com pli ci ty or par ti ci -
pa tion in any of the said acts. 

3. Each Sta te Par ty shall make such of fen ces  puni -
shable by ap prop ria te pe nal ties that take into ac co unt
the ir gra ve na tu re. 

4. Sub ject to the pro vi sions of its na tio nal law, each
Sta te Par ty shall take me a su res, whe re ap prop ria te, to
es tab lish the lia bi li ty of le gal per sons for of fen ces es -
tab lis hed in pa ra graph 1 of the pre sent ar tic le. Sub ject
to the le gal prin cip les of the Sta te Par ty, such lia bi li ty
of le gal per sons may be cri mi nal, ci vil or ad mi nis tra ti -
ve. 

5. Sta tes Par ties shall take all ap prop ria te le gal and
ad mi nis tra ti ve me a su res to en su re that all per sons in -
vol ved in the adop tion of a child act in con for mi ty with
ap pli cab le in ter na tio nal le gal in stru ments. 

Ar tic le 4

1. Each Sta te Par ty shall take such me a su res as may 
be ne ces sa ry to es tab lish its ju ris dic tion over the of fen -
ces re fer red to in ar tic le 3, pa ra graph 1, when the of fen -
ces are com mi ted in its ter ri to ry or on bo ard a ship or
air craft re gis te red in that Sta te. 

2. Each Sta te Par ty may take such me a su res as may
be ne ces sa ry to es tab lish its ju ris dic tion over the of fen -

ces re fer red to in ar tic le 3, pa ra graph 1, in the fol lo wing 
ca ses: 
(a) When the al le ged of fen der is a na tio nal of that Sta te

or a per son who has his ha bi tu al re si den ce in its
ter ri to ry; 

(b) When the vic tim is a na tio nal of that Sta te. 

3. Each Sta te Par ty shall also take such me a su res as
may be ne ces sa ry to es tab lish its ju ris dic tion over the
afo re men tio ned of fen ces when the al le ged of fen der is
pre sent in its ter ri to ry and it does not ex tra di te him or
her to anot her Sta te Par ty on the gro und that the of fen -
ce has been com mit ted by one of its na tio nals. 

4. The pre sent Pro to col does not ex clu de any cri mi -
nal ju ris dic tion exer ci sed in ac cor dan ce with in ter nal
law. 

Ar tic le 5

1. The of fen ces re fer red to in ar tic le 3, pa ra graph 1,
shall be de e med to be in clu ded as ex tra di tab le of fen ces
in any ex tra di tion tre a ty exis ting bet we en Sta tes Par -
ties and shall be in clu ded as ex tra di tab le of fen ces in
eve ry ex tra di tion tre a ty sub se qu en tly con clu ded bet -
we en them, in ac cor dan ce with the con di tions set forth
in such tre a ties. 

2. If a Sta te Par ty that ma kes ex tra di tion con di tio nal
on the exis ten ce of a tre a ty re ce i ves a re qu est for ex tra -
di tion from anot her Sta te Par ty with which it has no ex -
tra di tion tre a ty, it may con si der the pre sent Pro to col to
be a le gal ba sis for ex tra di tion in res pect of such of fen -
ces. Ex tra di tion shall be sub ject to the con di tions pro -
vi ded by the law of the re qu es ted Sta te. 

3. Sta tes Par ties that do not make ex tra di tion con di -
tio nal on the exis ten ce of a tre a ty shall re cog ni ze such
of fen ces as ex tra di tab le of fen ces bet we en them sel ves
sub ject to the con di tions pro vi ded by the law of the re -
qu es ted Sta te. 

4. Such of fen ces shall be tre a ted, for the pur po se of
ex tra di tion bet we en Sta tes Par ties, as if they had been
com mit ted not only in the pla ce in which they oc cur red
but also in the ter ri to ries of the Sta tes re qu i red to es -
tab lish the ir ju ris dic tion in ac cor dan ce with ar tic le 4. 

5. If an ex tra di tion re qu est is made with res pect to an 
of fen ce des cri bed in ar tic le 3, pa ra graph 1, and the re -
qu es ted Sta te Par ty does not or will not ex tra di te on the 
ba sis of the na tio na li ty of the of fen der, that Sta te shall
take su i tab le me a su res to sub mit the case to its com -
pe tent aut ho ri ties for the pur po se of pro se cu tion. 

Ar tic le 6

1. Sta tes Par ties shall af ford one anot her the gre a -
test me a su re of as sis tan ce in con nec tion with in ves ti -
ga tions or cri mi nal or ex tra di tion pro ce e dings bro ught
in res pect of the of fen ces set forth in ar tic le 3, pa ra -
graph 1, in clu ding as sis tan ce in ob ta i ning evi den ce at
the ir dis po sal ne ces sa ry for the pro ce e dings. 

2. Sta tes Par ties shall car ry out the ir ob li ga tions un -
der pa ra graph 1 of the pre sent ar tic le in con for mi ty
with any tre a ties or ot her ar ran ge ments on mu tu al le -
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gal as sis tan ce that may exist bet we en them. In the ab -
sen ce of such tre a ties or ar ran ge ments, Sta tes Par ties
shall af ford one anot her as sis tan ce in ac cor dan ce with
the ir do mes tic law. 

Ar tic le 7

Sta tes Par ties shall, sub ject to the pro vi sions of the ir
na tio nal law: 
(a) Take me a su res to pro vi de for the se i zu re and con fis -

ca tion, as ap prop ria te, of: 
(i) Go ods, such as ma te rials, as sets and ot her in -

stru men ta li ties used to com mit or fa ci li ta te
 offences un der the pre sent pro to col; 

(ii) Pro ce eds de ri ved from such of fen ces; 
(b) Exe cu te re qu ests from anot her Sta te Par ty for se i -

zu re or con fis ca tion of go ods or pro ce eds re fer red to
in sub pa rag raph (a); 

(c) Take me a su res ai med at clo sing, on a tem po ra ry or
de fi ni ti ve ba sis, pre mi ses used to com mit such
 offences. 

Ar tic le 8

1. Sta tes Par ties shall adopt ap prop ria te me a su res
to pro tect the rights and in te re sts of child vic tims of the 
prac ti ces pro hi bi ted un der the pre sent Pro to col at all
sta ges of the cri mi nal jus ti ce pro cess, in par ti cu lar by: 
(a) Re cog ni zing the vul ne ra bi li ty of child vic tims and

adap ting pro ce du res to re cog ni ze the ir spe cial
 needs, in clu ding the ir spe cial ne eds as wit nes ses; 

(b) In for ming child vic tims of the ir rights, the ir role and 
the sco pe, ti ming and prog ress of the pro ce e dings
and of the dis po si tion of the ir ca ses; 

(c) Al lo wing the views, ne eds and con cerns of child vic -
tims to be pre sen ted and con si de red in pro ce e dings
whe re the ir per so nal in te re sts are af fec ted, in
a man ner con sis tent with the pro ce du ral ru les of
na tio nal law;

(d) Pro vi ding ap prop ria te sup port ser vi ces to child vic -
tims thro ug ho ut the le gal pro cess;

(e) Pro tec ting, as ap prop ria te, the pri va cy and iden ti ty
of child vic tims and ta king me a su res in ac cor dan ce
with na tio nal law to avo id the inap prop ria te dis se -
mi na tion of in for ma tion that co uld lead to the iden -
ti fi ca tion of child vic tims; 

(f) Pro vi ding, in ap prop ria te ca ses, for the sa fe ty of
child vic tims, as well as that of the ir fa mi lies and
wit nes ses on the ir be half, from in ti mi da tion and re -
ta lia tion; 

(g) Avo i ding un ne ces sa ry de lay in the dis po si tion of ca -
ses and the exe cu tion of or ders or dec re es gran ting
com pen sa tion to child vic tims. 

2. Sta tes Par ties shall en su re that un cer ta in ty as to
the ac tu al age of the vic tim shall not pre vent the ini tia -
tion of cri mi nal in ves ti ga tions, in clu ding in ves ti ga -
tions ai med at es tab lis hing the age of the vic tim. 

3. Sta tes Par ties shall en su re that, in the tre at ment
by the cri mi nal jus ti ce sys tem of chil dren who are vic -
tims of the of fen ces des cri bed in the pre sent Pro to col,
the best in te re st of the child shall be a pri ma ry con si de -
ra tion. 

4. Sta tes Par ties shall take me a su res to en su re
 appropriate tra i ning, in par ti cu lar le gal and psy cho lo -
gi cal tra i ning, for the per sons who work with vic tims of
the of fen ces pro hi bi ted un der the pre sent Pro to col. 

5. Sta tes Par ties shall, in ap prop ria te ca ses, adopt
me a su res in or der to pro tect the sa fe ty and in teg ri ty of
tho se per sons and/or or ga ni za tions in vol ved in the
pre ven tion and/or pro tec tion and re ha bi li ta tion of vic -
tims of such of fen ces. 

6. Not hing in the pre sent ar tic le shall be con stru ed
to be pre ju di cial to or in con sis tent with the rights of the 
ac cu sed to a fair and im par tial trial. 

Ar tic le 9

1. Sta tes Par ties shall adopt or stren gthen, im ple -
ment and dis se mi na te laws, ad mi nis tra ti ve me a su res,
so cial po li cies and prog ra mmes to pre vent the of fen ces
re fer red to in the pre sent Pro to col. Par ti cu lar at ten tion
shall be gi ven to pro tect chil dren who are es pe cial ly
vul ne rab le to such prac ti ces. 

2. Sta tes Par ties shall pro mo te awa re ness in the
pub lic at lar ge, in clu ding chil dren, thro ugh in for ma -
tion by all ap prop ria te me ans, edu ca tion and tra i ning,
abo ut the pre ven ti ve me a su res and har mful ef fects of
the of fen ces re fer red to in the pre sent Pro to col. In  ful -
filling the ir ob li ga tions un der this ar tic le, Sta tes Par -
ties shall en co u ra ge the par ti ci pa tion of the com mu ni -
ty and, in par ti cu lar, chil dren and child vic tims, in
such in for ma tion and edu ca tion and tra i ning prog ra m -
mes, in clu ding at the in ter na tio nal le vel. 

3. Sta tes Par ties shall take all fe a sib le me a su res
with the aim of en su ring all ap prop ria te as sis tan ce to
vic tims of such of fen ces, in clu ding the ir full so cial re -
in teg ra tion and the ir full phy si cal and psy cho lo gi cal
re co ve ry. 

4. Sta tes Par ties shall en su re that all child vic tims of
the of fen ces des cri bed in the pre sent Pro to col have
 access to ade qu a te pro ce du res to seek, wit ho ut dis cri -
mi na tion, com pen sa tion for da ma ges from tho se  le -
gally res pon sib le. 

5. Sta tes Par ties shall take ap prop ria te me a su res
 aimed at ef fec ti ve ly pro hi bi ting the pro duc tion and
 dissemination of ma te rial ad ver ti sing the of fen ces  de -
scribed in the pre sent Pro to col. 

Ar tic le 10

1. Sta tes Par ties shall take all ne ces sa ry steps to
stren gthen in ter na tio nal co o pe ra tion by mul ti la te ral,
re gio nal and bi la te ral ar ran ge ments for the pre ven tion, 
de tec tion, in ves ti ga tion, pro se cu tion and pu nis hment
of tho se res pon sib le for acts in vol ving the sale of chil -
dren, child pros ti tu tion, child por no grap hy and child
sex to u rism. Sta tes Par ties shall also pro mo te in ter na -
tio nal co o pe ra tion and co or di na tion bet we en the ir  autho -
rities, na tio nal and in ter na tio nal non-governmental
or ga ni za tions and in ter na tio nal or ga ni za tions. 

2. Sta tes Par ties shall pro mo te in ter na tio nal co o pe -
ra tion to as sist child vic tims in the ir phy si cal and psy -
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cho lo gi cal re co ve ry, so cial re in teg ra tion and re pat ria -
tion. 

3. Sta tes Par ties shall pro mo te the stren gthe ning of
in ter na tio nal co o pe ra tion in or der to ad dress the root
ca u ses, such as po ver ty and un der de ve lop ment, con -
tri bu ting to the vul ne ra bi li ty of chil dren to the sale of
chil dren, child pros ti tu tion, child por no grap hy and
child sex to u rism. 

4. Sta tes Par ties in a po si tion to do so shall pro vi de
fi nan cial, tech ni cal or ot her as sis tan ce thro ugh exis -
ting mul ti la te ral, re gio nal, bi la te ral or ot her  pro -
grammes.

Ar tic le 11

Not hing in the pre sent Pro to col shall af fect any pro vi -
sions that are more con du ci ve to the rea li za tion of the
rights of the child and that may be con ta i ned in: 
(a) The law of a Sta te Par ty; 
(b) In ter na tio nal law in for ce for that Sta te. 

Ar tic le 12

1. Each Sta te Par ty shall, wit hin two ye ars fol lo wing
the en try into for ce of the pre sent Pro to col for that Sta -
te Par ty, sub mit a re port to the Com mit tee on the
Rights of the Child pro vi ding com pre hen si ve in for ma -
tion on the me a su res it has ta ken to im ple ment the
pro vi sions of the Pro to col. 

2. Fol lo wing the sub mis sion of the com pre hen si ve
re port, each Sta te Par ty shall in clu de in the re ports
they sub mit to the Com mit tee on the Rights of the
Child, in ac cor dan ce with ar tic le 44 of the Con ven tion,
any fur ther in for ma tion with res pect to the im ple men -
ta tion of the pre sent Pro to col. Ot her Sta tes Par ties to
the Pro to col shall sub mit a re port eve ry five ye ars.

3. The Com mit tee on the Rights of the Child may re -
qu est from Sta tes Par ties fur ther in for ma tion re le vant
to the im ple men ta tion of the pre sent Pro to col. 

Ar tic le 13

1. The pre sent Pro to col is open for sig na tu re by any
Sta te that is a par ty to the Con ven tion or has sig ned it. 

2. The pre sent Pro to col is sub ject to ra ti fi ca tion and
is open to ac ces sion by any Sta te that is a par ty to the
Con ven tion or has sig ned it. In stru ments of ra ti fi ca tion 
or ac ces sion shall be de po si ted with the Secretary-Ge -
ne ral of the Uni ted Na tions. 

Ar tic le 14

1. The pre sent Pro to col shall en ter into for ce three
months af ter the de po sit of the tenth in stru ment of ra -
ti fi ca tion or ac ces sion. 

2. For each Sta te ra ti fy ing the pre sent Pro to col or
 acceding to it af ter its en try into for ce, the Pro to col

shall en ter into for ce one month af ter the date of the de -
po sit of its own in stru ment of ra ti fi ca tion or ac ces sion. 

Ar tic le 15

1. Any Sta te Par ty may de no un ce the pre sent Pro to -
col at any time by writ ten no ti fi ca tion to the  Secreta ry-
-General of the Uni ted Na tions, who shall the re af ter in -
form the ot her Sta tes Par ties to the Con ven tion and all
Sta tes that have sig ned the Con ven tion. The de nun cia -
tion shall take ef fect one year af ter the date of re ce ipt of
the no ti fi ca tion by the Secretary-General. 

2. Such a de nun cia tion shall not have the ef fect of re -
le a sing the Sta te Par ty from its ob li ga tions un der the
pre sent Pro to col in re gard to any of fen ce that oc curs
pri or to the date on which the de nun cia tion be co mes
ef fec ti ve. Nor shall such a de nun cia tion pre ju di ce in
any way the con ti nu ed con si de ra tion of any mat ter
that is al re a dy un der con si de ra tion by the Com mit tee
on the Rights of the Child pri or to the date on which the
de nun cia tion be co mes ef fec ti ve. 

Ar tic le 16

1. Any Sta te Par ty may pro po se an amen dment and
file it with the Secretary-General of the Uni ted Na tions.
The Secretary-General shall the re u pon com mu ni ca te
the pro po sed amen dment to Sta tes Par ties with a  re -
quest that they in di ca te whet her they fa vo ur a con fe -
ren ce of Sta tes Par ties for the pur po se of con si de ring
and vo ting upon the pro po sals. In the event that,
 within four months from the date of such com mu ni ca -
tion, at le ast one third of the Sta tes Par ties fa vo ur such
a con fe ren ce, the Secretary-General shall con ve ne the
con fe ren ce un der the aus pi ces of the Uni ted Na tions.
Any amen dment adop ted by a ma jo ri ty of Sta tes Par ties 
pre sent and vo ting at the con fe ren ce shall be  sub -
mitted to the Ge ne ral As sem bly of the Uni ted Na tions
for ap pro val.

2. An amen dment adop ted in ac cor dan ce with pa ra -
graph 1 of the pre sent ar tic le shall en ter into for ce
when it has been ap pro ved by the Ge ne ral As sem bly
and ac cep ted by a two-thirds ma jo ri ty of Sta tes Par ties.

3. When an amen dment en ters into for ce, it shall be
bin ding on tho se Sta tes Par ties that have ac cep ted it,
ot her Sta tes Par ties still be ing bo und by the pro vi sions
of the pre sent Pro to col and any ear lier amen dments
they have ac cep ted. 

Ar tic le 17

1. The pre sent Pro to col, of which the Ara bic, Chi ne -
se, En glish, French, Rus sian and Spa nish texts are
equ al ly aut hen tic, shall be de po si ted in the ar chi ves of
the Uni ted Na tions. 

2. The Secretary-General of the Uni ted Na tions shall
trans mit cer ti fied co pies of the pre sent Pro to col to all
Sta tes Par ties to the Con ven tion and all Sta tes that
have sig ned the Con ven tion.
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