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1 Innleiing 

1.1	 Bakgrunn 

FNs 55. generalforsamling vedtok 15. november 
2000 konvensjonen mot grenseoverskridande 
organisert kriminalitet og to protokollar høvesvis 
om å førebyggje, nedkjempe og straffe handel med 
menneske, særleg kvinner og born, og mot smug-
ling av menneske over land, sjøvegen og luftvegen. 
Ein tredje protokoll, protokollen mot ulovleg pro
duksjon av og handel med skytevåpen og delar, 
komponentar og ammunisjon til desse, vart ved
teken 31. mai 2001. 

Konvensjonen og protokollane om menneske
handel og menneskesmugling vart underskrivne 
av Noreg 13. desember 2000 i samsvar med kgl. 
resolusjon av 8. desember 2000. Skytevåpenproto
kollen vart underskriven av Noreg 10. mai 2002 
etter føregåande kgl. resolusjon av 12. april 2002. 

I og med at gjennomføringa i norsk rett av 
konvensjonen og protokollen om menneskehandel 
krev lovendringar, krevst det at Stortinget gjev 
samtykke til ratifikasjon, jf. Grunnlova § 26 andre 

ledd. Protokollane om menneskesmugling og sky
tevåpen vert vurdert å vere så  særs viktige at dei 
krev samtykke til ratifikasjon frå Stortinget etter 
Grunnlova § 26 andre ledd. 

Som trykte vedlegg følgjer konvensjonen og 
protokollane i engelsk autentisk versjon med om
setjing til norsk. 

1.2	 Hovudinnhaldet i konvensjonen og 
protokollane 

Føremålet med konvensjonen mot grenseoverskri
dande organisert kriminalitet er å fremje interna
sjonalt samarbeid for å  førebyggje og nedkjempe 
denne typen av kriminalitet meir effektivt. Konven
sjonen byggjer til ein viss grad på element frå FN
konvensjonen av 20. desember 1988 om ulovleg 
handtering av og handel med narkotika og psy
kotrope stoff, og det har vore viktig å halde ved lag 
standardane på samarbeidspliktene frå sistnemn
de. Konvensjonen forpliktar statane til i nasjonal 
lovgjeving å kriminalisere deltaking i ei organisert 
kriminell gruppe, kvitvasking av pengar, korrup
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sjon og motarbeiding av rettsstellet. Partane for
pliktar seg òg til å utlevere til straffeforfølging per-
sonar som har utført handlingar som er omfatta av 
konvensjonen, og til å yte rettsleg og anna hjelp ved 
straffeforfølging. 

Protokollen om menneskehandel utdjupar ho
vudkonvensjonen ved å gje nærare reglar for ned
kjemping av grenseoverskridande organisert kri
minalitet i form av menneskehandel. Føremålet 
med protokollen er å nedkjempe menneskehandel, 
særleg handel med kvinner og born, og å verne og 
hjelpe offera. Partane vert forplikta til å kriminali
sere menneskehandel i nasjonal lovgjeving. Proto
kollen inneheld fleire føresegner om internasjonalt 
samarbeid, m.a. når det gjeld utveksling av infor
masjon, tilbakeføring av offer til heimstaten og 
grensekontroll. 

Protokollen mot menneskesmugling skal med
verke til å forhindre og nedkjempe menneskes
mugling ved felles føresegner om kriminalisering 
av slik smugling og å leggje til rette for samarbeid 
mellom partane om førebygging, etterforsking og 
straffeforfølging av menneskesmugling. Mennes
kesmugling etter protokollen omfattar handlingar 
der det forsettleg og med tanke på vinning vert 
drive grenseoverskridande organisert verksemd 
med sikte på å hjelpe andre til å reise ulovleg inn i 
ein stat som den innreisande korkje er borgar av 
eller har gyldig opphaldsløyve i. 

Skytevåpenprotokollen utdjupar konvensjonen 
ved å gje nærare reglar for nedkjemping av ulovleg 
handel og tilverking av skytevåpen. Men protokol
len er gjeve ytterlegare rekkevidd ved at han for
pliktar statane til å opprette eit administrativt kon
trollregime for import, eksport og transitt av skyte
våpen, som skal gjere det lettare å avdekkje ulov
leg handel med skytevåpen over landegrensene. 
Vidare forpliktar statane seg til å føre register og å 
sørgje for gjennomføring av individuell merking, 
for å gjere det mogleg å spore skytevåpen. Proto
kollen har òg føresegner om internasjonalt samar
beid og informasjonsutveksling. 

2	 Arbeidet med konvensjonen og 
protokollane 

Spørsmålsstillingane vart sette på dagsordenen då 
ei politisk erklæring og ein global handlingsplan 
vart vedtekne på ministerkonferansen om grense
overskridande organisert kriminalitet i Napoli i Ita
lia i november 1994. 

FNs 53. generalforsamling vedtok 9. desember 
1998 å opprette ein ad hoc-komité for å utarbeide 
ein internasjonal konvensjon om nedkjemping av 

grenseoverskridande organisert kriminalitet og å 
utarbeide tilhøyrande protokollar om menneske
handel, menneskesmugling og skytevåpen. 

Komiteen hadde til saman tolv tingingssesjo
nar ved FN-kontoret i Wien i tidsrommet januar 
1999 til mars 2001. Den norske tingingsdelegasjo
nen omfatta representantar frå Utanriksdeparte
mentet, Justisdepartementet og ambassaden i 
Wien. Norsk tingingsleiar var ambassadør Helga 
Hernes frå Utanriksdepartementet. 

Konvensjonen vart ferdigtinga i juli 2000, og dei 
utfyllande protokollane om menneskehandel og men
neskesmugling vart ferdigtinga i oktober 2000. Proto
kollen om skytevåpen vart ferdigtinga i mars 2001. 

Konvensjonen og protokollane om menneske
handel og menneskesmugling vart vedtekne av 
FNs generalforsamling 15. november 2000 og vart 
deretter opna for underteikning i Palermo i Italia 
12.–15. desember 2000. For Noreg underteikna 
statssekretær Øystein Mæland frå Justisdeparte
mentet desse instrumenta 13. desember 2000. 

Protokollen om skytevåpen vart vedteken av 
FNs generalforsamling 31. mai 2001. Tretti dagar 
deretter vart han lagd ut for underteikning ved 
FN-hovudkvarteret i New York i tida fram til 12. 
desember 2002. Ambassadør Ole Peter Kolby un
derteikna protokollen for Noreg 10. mai 2002. 

3	 Nærare om dei einskilde artiklane i 
konvensjonen og protokollane 

3.1	 FN-konvensjonen mot 
grenseoverskridande organisert 
kriminalitet 

Konvensjonen er hittil (per 11. mars 2003) under
teikna av 147 statar og ratifisert av 32. Konvensjo
nen tek til å gjelde 90 dagar etter at han er ratifisert 
av 40 statar, jf. artikkel 38. Førebels er det uklart 
når dette vil hende. Eit av siktemåla med norsk 
ratifikasjon er å medverke til at konvensjonen tek 
til å gjelde så tidleg som råd. 

Føresegnene i konvensjonen fell i tre hovud
kategoriar: For det første inneheld konvensjonen 
straffeføresegner, som pålegg partane å kriminali
sere deltaking i organiserte kriminelle grupper, 
kvitvasking av pengar, korrupsjon og motarbei
ding av rettsstellet. For det andre har konvensjo
nen straffeprosessuelle føresegner, m.a. om kon
trollerte leveransar og kverrsetjing. For det tredje 
inneheld konvensjonen føresegner om internasjo
nalt rettsleg samarbeid i saker om grenseoverskri
dande organisert kriminalitet. 
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3.1.1	 Nærare om dei einskilde artiklane i 
konvensjonen 

Artikkel 1 fastset føremålet med konvensjonen, 
som er å fremje samarbeid for å  førebyggje og 
nedkjempe grenseoverskridande organisert krimi
nalitet meir effektivt. 

Artikkel 2 inneheld definisjonar av sentrale om
grep som vert nytta i konvensjonen. Artikkelen 
definerer ei organisert kriminell gruppe som ei 
strukturert gruppe på tre eller fleire personar som 
eksisterer i ei viss tid, og som opptrer samla med 
det føremål å utføre alvorlege kriminelle handlin
gar for å oppnå økonomisk eller anna materiell 
vinning. Alvorlege kriminelle handlingar vert defi
nerte som straffbare handlingar som har ei øvre 
strafferamme i nasjonal lovgjeving på minst fire års 
fengsel. 

Artikkel 3 fastset bruksområda for konvensjo
nen. Konvensjonen skal brukast på dei handlinga
ne som er nemnde i artikkel 5 (m.a. deltaking i ei 
organisert kriminell gruppe), artikkel 6 (kvitvas
king av pengar), artikkel 8 (korrupsjon) og artik
kel 23 (motarbeiding av rettsstellet), og på alvorle
ge kriminelle handlingar slik desse er definerte i 
artikkel 2. I begge tilfelle er det ein føresetnad at 
brotsverka er grenseoverskridande og involverer 
ei organisert kriminell gruppe. 

Artikkel 4 fastset at statane skal gjennomføre 
pliktene sine etter konvensjonen i samsvar med 
prinsippa om suvereniteten, likeverdet og den ter
ritorielle integriteten til statane. 

Artikkel 5 pålegg partane å kriminalisere delta-
king i ei organisert kriminell gruppe (bokstav a) og 
ulike former for medverknad til dei handlingane 
som gruppa utfører (nr. 1 bokstav b). Bokstav a 
gjev statane ein viss fridom når det gjeld val av 
gjennomføringsmåte. Statane kan anten kriminali
sere det å inngå avtale om straffbare handlingar 
med ei strafferamme på fengsel i fire år eller meir 
(punkt i) eller det å delta aktivt i ei organisert 
kriminell gruppe (punkt ii). 

Artikkel 6 og 7 omhandlar kvitvasking av pen-
gar. Partane forpliktar seg til å kriminalisere slik 
kvitvasking. Partane skal innføre ei regulerings- og 
tilsynsordning for å avverje og klare opp kvitvas
kingshandlingar. 

Etter artikkel 8 og 9 skal partane kriminalisere 
korrupsjonshandlingar. Partane skal gjennomføre 
tiltak som kan lette førebygginga, oppklaringa og 
strafforfølginga av korrupsjon. 

Artikkel 10 har reglar om føretaksstraff. Juridis
ke personar skal òg vere ansvarlege – anten straf
ferettsleg, sivilrettsleg eller forvaltningsrettsleg – 
for handlingar dei har utført. 

Artikkel 11 omhandlar strafforfølging, doms
seiing og straffereaksjonar mot dei handlingane 
som er dekte av konvensjonen. 

Artikkel 12 fastset reglar om inndraging og 
kverrsetjing av utbytte av ei straffbar handling som 
er omfatta av konvensjonen. 

Artikkel 13 og 14 gjev reglar om internasjonalt 
samarbeid for å gjennomføre vedtak om inndra
ging og kverrsetjing. 

Artikkel 15 fastset plikt til å fastsetje jurisdik
sjon over dei handlingane som skal kriminaliserast 
etter konvensjonen. Føresegna fastset både kva 
jurisdiksjonen må omfatte og i kva tilfelle statane 
kan fastsetje ein utvida jurisdiksjon. 

Artikkel 16 fastset at straffbare handlingar etter 
konvensjonen gjev grunnlag for utlevering. Føre
segna inneheld einskilde avgrensingar i plikta til å 
utlevere, mellom anna dersom handlinga ikkje er 
straffbar i både den oppmoda og den oppmodande 
staten (dobbel straffskuld), og dersom det er god 
grunn til å tru at oppmodinga er sett fram for å 
reise påtale eller straffe vedkomande på grunn av 
til dømes rase, religion eller politiske meiningar. 

Artikkel 17 omhandlar overføring av straffe
dømde. 

Artikkel 18 gjev eit omfattande regelverk om 
gjensidig juridisk hjelp under etterforskinga og 
iretteføringa av dei lovbrota som er omfatta av kon
vensjonen. Føresegna inneheld mellom anna reg
lar om overføring av personar som sit fengsla i ein 
stat til ein annan stat. Gjensidig hjelp kan nektast 
dersom vilkåret om dobbel straffskuld ikkje er 
oppfylt. Vidare kan gjensidig hjelp nektast dersom 
hjelpa vil stri mot rettssystemet til den oppmoda 
staten. Oppmodinga om gjensidig hjelp skal ut
førast i samsvar med lovgjevinga i den oppmoda 
staten. 

Artikkel 19 oppmodar statane til å inngå avtalar 
om felles etterforskingstiltak. 

Artikkel 20 omhandlar ekstraordinære etterfor
skingsmetodar, som mellom anna kan vere former 
for teknisk sporing og avlytting. Dersom internret
ten til statane tillèt bruk av denne typen etterfor
skingsmetodar, skal statane sørgje for at slike et
terforskingsmetodar kan brukast mot brotsverk 
som er omfatta av konvensjonen. 

Artikkel 21 oppmodar statane til ut frå omsynet 
til rettshandhevinga å vurdere og overføre den 
rettslege handsaminga av saker som er omfatta av 
konvensjonen, til ein annan stat, særleg der fleire 
statar har jurisdiksjon. 

Artikkel 22 tillèt at statane tek omsyn til tid
legare domfellingar i andre statar ved rettsleg 
handsaming av brotsverk som er omfatta av kon
vensjonen. 
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Artikkel 23 fastset plikt til å kriminalisere hind-
ring av rettsforfølging i form av trugsmål og repre
saliar mot vitne, partar og dommarar. 

Artikkel 24 omhandlar tiltak som skal setjast i 
verk for å verne vitne. Tiltaka kan omfatte fysisk 
vern, avgrensing av tilgangen til personopplysnin
gar eller høve til å gje vitneprov ved bruk av kom
munikasjonsteknologi. 

Artikkel 25 gjeld hjelp til og vern av den krenk
te i saker som er omfatta av konvensjonen. 

Artikkel 26 pålegg statane å leggje til rette for 
samarbeid mellom politi- og påtalemakt og per-
sonar som er eller har vore involverte i organisert 
kriminalitet. Statane skal vurdere om samarbeid 
med politi- og påtalemakt skal kunne reknast som 
eit omstende som medfører nedsett straff, eventu
elt om vedkomande kan nyte immunitet mot for
følging for det aktuelle tilhøvet. 

Artikkel 27 forpliktar statane til å samarbeide 
for å få ei meir effektiv nedkjemping av organisert 
kriminalitet. Statane skal særleg sørgje for å setje i 
verk tiltak som sikrar at relevant informasjon om 
brotsverka som er omhandla i konvensjonen, kjem 
til dei andre statane. 

Artikkel 28 omhandlar innsamling, utveksling 
og analysering av informasjon om organisert kri
minalitet. 

Artikkel 29 pålegg statane å setje i verk og ut
vikle spesialprogram for personell som deltek i 
arbeidet mot dei brotsverkstypane som er dekte av 
konvensjonen. 

Artikkel 30 påpeikar at statane har eit ansvar 
for å vurdere økonomiske og tekniske hjelpetiltak 
overfor utviklingsland for å styrkje utviklingslanda 
si evne til å gjennomføre konvensjonspliktene. Det 
vert oppretta ei særskild fondsordning i FN-regi 
for dette føremålet. 

Artikkel 31 omhandlar tiltak som skal verke 
preventivt mot grenseoverskridande organisert kri
minalitet. Det vert innført ei plikt til samarbeid mel
lom statane for å gjennomføre og utvikle tiltaka. 

Artikkel 32 opprettar eit statspartsmøte som 
skal medverke til å styrkje statane si evne til å 
nedkjempe grenseoverskridande organisert krimi
nalitet og å fremje og vurdere konvensjonen. Stats
partsmøtet skal haldast seinast eitt år etter at kon
vensjonen tek til å gjelde. 

Artikkel 33 omhandlar sekretariatet og oppgå
vene til sekretariatet, som mellom anna er å hjelpe 
statspartsmøtet. 

Artikkel 34 gjev nærare reglar for statane si 
gjennomføring av pliktene som følgjer av konven
sjonen. Brotsverka som er regulerte i artikkel 5, 6, 
8 og 23, skal gjennomførast i nasjonal lovgjeving 
uavhengig av om brotsverka er grenseoverskri

dande eller involverer ei organisert kriminell grup
pe, med unntak av i den grad artikkel 5 krev in
volvering av ei organisert kriminell gruppe. 

Artikkel 35 gjev reglar for tvisteløysing ved 
usemje om fortolking eller bruk av konvensjonen. 

Artikkel 36 gjev reglar om underteikning, ratifi
kasjon, godtaking, godkjenning og tiltreding. Kon
vensjonen er føremål for underteikning med etter
følgjande ratifikasjon, godkjenning eller godta
king, alternativt seinare tiltreding. 

Artikkel 37 fastslår at konvensjonen kan utfyl
last med protokollar. Dette er hittil gjort ved dei tre 
protokollane som er omtala i denne proposisjonen. 

Artikkel 38 fastset at konvensjonen tek til å 
gjelde den 90. dagen etter at 40 statar har deponert 
ratifikasjons-, godtakings-, godkjennings- eller til
tredingsdokumenta sine hjå FNs generalsekretær. 

Artikkel 39 gjev reglar om endringsforslag. 
Artikkel 40 regulerer oppseiingsretten til parta

ne. Kvar part kan seie opp konvensjonen. Han vil 
då slutte å gjelde for vedkomande part eitt år etter 
at meldinga om oppseiing er motteken. 

Artikkel 41 listar opp dei autentiske språkvers
jonane av konvensjonen. 

3.2 Protokollane 

3.2.1	 Hovudinnhaldet i protokollen for å 
førebyggje, nedkjempe og straffe handel 
med menneske, særleg kvinner og born 

Fortalen peikar på at effektive tiltak for å førebyg
gje og nedkjempe handel med menneske krev ei 
omfattande internasjonal tilnærming. 

Av artikkel 1 går det fram at protokollen utfyller 
konvensjonen mot grenseoverskridande organi
sert kriminalitet. Føresegnene i konvensjonen 
gjeld òg for protokollen så langt dei passar, med 
mindre anna er fastsett i protokollen. Handlingar 
som skal vere straffbare etter protokollen, skal sjå
ast på som straffbare handlingar etter konvensjo
nen òg. 

Føremålet med protokollen er å førebyggje og 
nedkjempe handel med menneske, med særleg 
fokus på kvinner og born, jf. artikkel 2. Vidare har 
protokollen som føremål å verne og hjelpe offer for 
menneskehandel på ein slik måte at menneskeret
tane deira vert respekterte fullt ut. Protokollen skal 
òg medverke til samarbeid mellom statspartane 
for å oppfylle føremåla. 

Menneskehandel er definert i artikkel 3 bokstav 
a som det å rekruttere, transportere, overføre, hu-
se eller ta mot personar med sikte på å utnytte dei, 
ved hjelp av nærare fastsette tvangsmiddel. Utnyt
ting skal i det minste omfatte utnytting av andre sin 
prostitusjon, andre former for seksuell utnytting, 
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tvangsarbeid, slaveri, slaveriliknande praksis, træl
dom og fjerning av organ. 

Dei aktuelle tvangsmidla er bruk av trugsmål, 
tvang, bortføring, bedrageri, luring, misbruk av 
makt eller utnytting av sårbar stilling. Likestilt 
med slik tvang er det å gje eller ta mot betaling 
eller andre fordelar for å  få samtykke frå ein per
son som har kontroll over ein annan person, med 
sikte på utnytting. Samtykke frå eit offer for handel 
med menneske skal vere irrelevant for straffskulda 
dersom dei nemnde tvangsmidla er brukte, jf. ar
tikkel 3 bokstav b. Rekruttering, transport, over
føring, husing eller mottak av ein person under 18 
år med sikte på utnytting skal reknast som men
neskehandel utan omsyn til om midla er brukte 
eller ikkje, jf. artikkel 3 bokstav c og bokstav d. 

Etter artikkel 5 vert statane forplikta til å krimi
nalisere dei handlingane som er nemnde i artikkel 
3 når handlingane er utførte forsettleg. Forsøk og 
medverknad skal òg rammast, mellom anna det å 
organisere eller instruere andre til å utføre straff
bare handlingar nemnde i artikkel 3. 

Etter artikkel 4 er bruksområdet for protokol
len førebygging, etterforsking og strafforfølging av 
menneskehandel når dei straffbare handlingane er 
grenseoverskridande (dvs. involverer to eller fleire 
statar) og vert utførte som ledd i organisert krimi
nalitet. I tillegg gjeld protokollen vern av offera for 
slike lovbrot. 

Artikkel 6 seier at statspartane i eigna saker og 
så langt det er mogeleg etter nasjonal rett skal 
verne privatlivet og identiteten til offer for mennes
kehandel. Kvar statspart skal sørgje for at offera får 
informasjon om relevante rettslege eller admini
strative prosessar, og gje dei høve til å  få presen
tert synspunkta sine i straffeforfølginga. Statspar
tane skal òg vurdere å gjennomføre tiltak med sik
te på fysisk, psykisk og sosial rehabilitering av 
offer for menneskehandel, m.a. ved samarbeid 
med frivillige organisasjonar, særleg med tanke på 
å  sørgje for høveleg husvære, rådgjeving, medi
sinsk og psykologisk hjelp og høve til utdanning 
og arbeid. Ved utarbeidinga av slike tiltak skal det 
takast særleg omsyn til dei særlege turftene som 
born har. Konvensjonspartane skal òg leggje vinn 
på å verne om tryggleiken til offera når offera opp
held seg på territoriet til staten, og sikre at offera 
har høve til å få skadebot for lidd skade. 

Statspartane skal vurdere å gjennomføre lov
gjevingsmessige eller andre tiltak for å kunne gje 
offer for menneskehandel i eigna saker høve til å 
opphalde seg mellombels eller fast på territoriet til 
staten med tilbørleg omsyn til humanitære og 
menneskelege tilhøve, jf. artikkel 7. 

Det går fram av artikkel 8 at ein konvensjons

stat der eit offer for menneskehandel er statsbor
gar eller har fast opphald, utan unødig forseinking 
skal godta at offeret vert tilbakeført til denne sta
ten. Ved tilbakeføringa skal det takast tilbørleg om
syn til tryggleiken til offeret og til om det går føre 
seg rettslege prosessar som vedkjem offeret. Til
bakeføringa skal helst vere frivillig. 

På oppmoding frå ein mottakande statspart 
skal ein oppmoda statspart utan ugrunna eller uri
meleg opphald verifisere om ein person som er 
offer for handel med menneske, er statsborgar av 
statsparten eller hadde rett til fast opphald på stats
partens territorium ved innreise til territoriet til 
mottakarstatsparten. For å leggje til rette for til
bakeføring av menneske som ikkje har dei naud
synte papira, skal den oppmoda staten òg utferde 
dei reisedokumenta eller andre løyve som krevst 
for at personen skal kunne reise attende. Det vert 
framheva at dei rettane som offer for menneske
handel har etter nasjonal lovgjeving, ikkje skal inn
skrenkast av artikkel 8. Artikkelen rører heller 
ikkje ved eventuelle gjeldande bilaterale eller mul
tilaterale avtalar eller ordningar som heilt eller del-
vis regulerer tilbakeføring av offer for handel med 
menneske. 

Artikkel 9 pålegg statspartane å setje i verk 
omfattande handlingsplanar og tiltak for å førebyg
gje og nedkjempe handel med menneske på ein 
effektiv måte og for å verne offera, særleg kvinner 
og born, frå å verte offer på nytt. Tiltaka bør òg 
omfatte forskings-, opplysings- og massemedie
kampanjar og sosiale og økonomiske tiltak, og bør 
gjerast i samarbeid med frivillige organisasjonar 
og ved bilateralt og multilateralt samarbeid. Ved 
hjelp av tiltaka bør ein òg nedkjempe årsakene til 
at menneske vert sårbare for menneskehandel, til 
dømes fattigdom, underutvikling og mangel på li
kestilling. Statspartane skal vidare arbeide for å 
motverke etterspurnaden som fremjar alle former 
for utnytting og dermed fører til handel med men
neske. 

Når det er føremålstenleg, skal politi, påtale
makt, utlendingsstyresmakter og andre aktuelle 
styresmakter samarbeide i samsvar med nasjonal 
lovgjeving for å utveksle nærare fastsette opplys
ningar, jf. artikkel 10. Artikkelen nemner opplys
ningar som gjer det mogeleg å fastslå om einskild
personar som kryssar eller prøver å krysse ei inter
nasjonal grense med reisedokument som tilhøyrer 
andre personar, eller utan reisedokument, er gjer
ningspersonar eller offer for handel med mennes
ke. Opplysningane kan òg dreie seg om kva type 
reisedokument som einskildpersonar har brukt el
ler prøvd å bruke for å krysse ei internasjonal gren
se med sikte på menneskehandel, og opplysningar 
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om metodar og middel som vert brukte av organi
serte kriminelle grupper med sikte på slik handel. 
Vidare skal det sikrast at dei relevante styresmak
tene byggjer opp kompetanse om menneskehan
del. Ein statspart som mottek opplysningar, skal 
stette kvar oppmoding frå statsparten som sende 
opplysningane, om å avgrense bruken av opplys
ningane. 

Med atterhald for internasjonale plikter i høve 
til fri rørsle for personar, skal statspartane så langt 
det er mogeleg, styrkje grensekontrollen for å 
førebyggje og avdekkje handel med menneske, sjå 
artikkel 11. Så langt det er mogeleg, skal det setjast 
i verk tiltak som hindrar at transportmiddel som 
vert drivne av kommersielle transportørar, vert 
brukte til menneskehandel. Der det er høveleg, og 
med atterhald for gjeldande internasjonale konven
sjonar, skal slike tiltak omfatte eit krav til trans
portørar om å forvisse seg om at alle passasjerar 
har dei reisedokumenta som krevst for innreise til 
mottakarstaten. I samsvar med nasjonal rett skal 
det fastsetjast sanksjonar for brot på denne plikta 
for transportørane. Statspartane skal òg vurdere å 
gjere tiltak som i samsvar med nasjonal lovgjeving 
gjer det mogeleg å nekte menneskehandlarar inn
reise eller å tilbakekalle visuma deira. Til slutt krev 
artikkel 11 at statspartane vurderer å styrkje sam
arbeidet mellom grensekontrollorgan, mellom 
anna ved å opprette eller halde ved lag direkte 
kommunikasjonskanalar. 

Etter artikkel 12 skal det om mogeleg sikrast at 
dei reise- og identitetspapira som vert utferda av 
statsparten, er av ein slik kvalitet at dei ikkje utan 
vidare kan verte misbrukte, forfalska eller ulovleg 
endra, kopierte eller utferda. 

På oppmoding frå ein annan statspart skal ein 
statspart i samsvar med si nasjonale lovgjeving inn-
an rimelig tid verifisere at reise- eller identitetsdo
kumenta som er utferda, eller som det vert hevda 
er utferda, i namnet til statsparten, og som ein 
mistenkjer har vore brukt i handel med menneske, 
er ekte og gyldige, jf. artikkel 13. 

Artikkel 14 understrekar at protokollen ikkje 
rører ved rettane, pliktene og ansvaret som statar 
og einskildpersonar har etter folkeretten og sær
leg FN-konvensjonen av 28. juli 1951 og protokol
len av 31. januar 1967 om stillinga til flyktningar, 
medrekna prinsippet om ikkje-utsending («non-re-
foulement») etter desse instrumenta. Vidare vert 
det sagt at protokollen skal tolkast og brukast på 
ein ikkje-diskriminerande måte. 

Artikkel 15–20 inneheld føresegner om tviste
løysing, ratifikasjon, iverksetjing m.v. 

3.2.2	 Hovudinnhaldet i protokollen mot 
smugling av menneske over land, sjøvegen 
og luftvegen 

Fortalen peikar på at det trengst eit universelt in
strument for å nedkjempe menneskesmugling. 

Artikkel 1 seier at protokollen utfyller hovud
konvensjonen, og at hovudkonvensjonen og proto
kollen skal tolkast samla. 

Artikkel 2 fastset føremålet med protokollen. 
Reglane i protokollen skal medverke til å førebyg
gje og nedkjempe menneskesmugling og leggje til 
rette for samarbeid mellom statane, samtidig som 
rettane til smugla personar vert verna. 

I artikkel 3 vert sentrale omgrep i protokollen 
definerte. For at eit tilhøve skal sjåast på som men
neskesmugling, krevst det at gjerningsmannen for 
økonomisk eller anna vinning valdar ein persons 
ulovlege innreise til ein stat som vedkomande kor
kje er borgar av eller bur fast i. Ulovleg innreise 
vert definert som passering av grenser utan å opp
fylle reglane om dette i innreisestaten. Falske rei-
se- og identitetsdokument omfattar både falsk pro
duksjon, forfalsking og dokument skaffa ved kor
rupsjon, tvang m.v. 

Artikkel 4 definerer bruksområdet for protokol
len. Protokollen skal berre brukast når mennes
kesmuglinga er grenseoverskridande og involverer 
organiserte kriminelle grupper. Ulovleg innreise 
der slektning hjelper slektning, eller hjelp vert ytt 
av til dømes religiøse eller ikkje-statlege organisa
sjonar, er såleis ikkje omfatta av protokollen. 

Artikkel 5 fastset at smugla personar ikkje kan 
straffast etter protokollen for å ha vore føremål for 
handlingar nemnde i artikkel 6. Føremålet med 
protokollen er å straffe smuglarar og ikkje per
sonane som vert smugla. Dette hindrar likevel 
ikkje at ein smugla person kan straffast for andre 
tilhøve som vil vere i strid med den nasjonale lov
gjevinga til ein konvensjonsstat. 

Artikkel 6 fastset plikt for partane til å kriminali
sere menneskesmugling slik det er definert i artik
kel 3. Forsøk og medverknad er òg omfatta. Vidare 
skal det gjerast straffbart forsettleg og med tanke 
på vinning å leggje til rette for menneskesmugling 
ved å produsere, skaffe eller inneha falskt eller 
forfalska reisedokument eller identitetsdokument. 
Å hjelpe ein person til å verte verande i ein stat som 
vedkomande har reist ulovleg inn i og ikkje har 
lovleg opphald i, skal òg kriminaliserast. Føreseg
na pålegg statane å ha reglar om skjerpa straff 
dersom livet eller tryggleiken til dei smugla per
sonane har vorte sett i fare, eller dei smugla per
sonane har vorte handsama umenneskeleg eller 
vanærande under smuglinga. 
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Artikkel 7 fastset at statane skal samarbeide for 
å hindre menneskesmugling til sjøs. 

Artikkel 8 inneheld reglar om tiltak mot men
neskesmugling til sjøs. Dersom ein stat har rime-
leg grunn til å mistenkje eit farty som seglar under 
ein annan stats flagg, for å vere involvert i mennes
kesmugling, kan kyststaten be flaggstaten om 
hjelp til å hindre dette. Flaggstaten skal så langt 
han er i stand til det, stette ei slik oppmoding. 

Kyststaten kan be flaggstaten stadfeste at ski-
pet er registrert i skipsregisteret deira. Dersom 
dette er tilfelle, kan kyststaten be flaggstaten om 
samtykke til å borde skipet, gjennomføre under
søkingar og, dersom det vert avdekt at skipet er 
involvert i menneskesmugling, setje i verk tiltak. 
Flaggstaten skal handsame slike oppmodingar 
raskt, og alle partar skal oppnemne eit forvaltings
organ til å handsame oppmodingane. Denne sty
resmakta må kunngjerast ved melding til FNs ge
neralsekretær. 

Kyststaten kan ikkje setje i verk tiltak som går 
ut over dei vilkåra som det er oppnådd semje om, 
med mindre slike tiltak krevst for å hindre fare for 
liv og tryggleik til menneske. 

Artikkel 9 inneheld sikringsventilar for å verne 
vesentlege interesser ved handhevinga av artikkel 
8. Kyststaten får mellom anna plikt til å sikre at 
personane om bord er trygge og vert handsama på 
ein menneskeleg måte, og til å handsame last og 
farty på ein tryggingsmessig og miljømessig for
svarleg måte. Føresegna omhandlar òg retten som 
eit farty har til skadebot, og plikta som partane har 
til forsvarleg framferd. Tiltak som vert sette i verk, 
skal ta tilbørleg omsyn til jurisdiksjonen som kyst
statane og flaggstaten har etter havretten. Tiltak 
kan berre gjennomførast av visse typar farty i stat-
leg teneste som er tydeleg merkte. 

Artikkel 10 omhandlar reglar om nasjonale og 
internasjonale informasjonsprogram og informa
sjonsutveksling. 

Artikkel 11 omhandlar grensetiltak. Partane 
forpliktar seg til å gjennomføre naudsynte tiltak for 
å hindre at kommersielle transportmiddel vert 
brukte til menneskesmugling. Føresegna pålegg 
vidare partane å sanksjonere brot på tiltaka. 

Artikkel 12 set opp reglar om tryggleik og kon
troll av dokument. Partane skal sikre ein tilstrekke
leg høg kvalitet på dokument. 

Artikkel 13 fastset at partane skal verifisere do
kument. Partane forpliktar seg til å verifisere doku
ment innan rimeleg tid i tilfelle der ein trur at 
dokumenta er brukte i samband med ei mennes
kesmuglingssak. 

Etter artikkel 14 pliktar partane å styrkje sam
arbeidet om opplæring og faglig hjelp i mennes
kesmuglingssaker. 

Artikkel 15 forpliktar partane til å gjennomføre 
høvelege informasjonskampanjar i opphavs- og 
transittland for å førebyggje menneskesmugling. I 
tillegg skal partane samarbeide for å  førebyggje 
dei attomliggjande årsakene til menneskesmug
ling. 

Etter artikkel 16 pliktar partane å respektere 
internasjonale prinsipp om retten til liv og forbod 
mot tortur eller anna umenneskeleg eller vanæran
de handsaming. Statane skal gjere føremålsten
lege tiltak for å verne innvandrarar mot å verte 
offer for menneskesmugling, mellom anna ved å 
tilby smugla personar eigna vern og hjelp og ta 
særleg omsyn til dei særlege turftene til kvinner og 
born. 

I artikkel 17 vert partane oppmoda til å vurdere 
å inngå bilaterale eller regionale avtalar for å mot
arbeide menneskesmugling med sikte på å effekti
visere gjennomføringa av målsetjingane i protokol
len, særleg innanfor ramma av artikkel 6. 

Artikkel 18 gjev reglar om tilbakeføring av 
smugla personar. Plikta til å ta tilbake er avgrensa 
til personar som er omfatta av føresegnene i proto
kollen. Menneskesmuglinga må såleis vere organi
sert. Protokollen pålegg statspartane å godta til
bakeføring av personar som er statsborgarar i lan
det eller har fast opphald der. Det skal leggjast til 
rette for rask verifisering av nasjonaliteten til ein 
smugla person dersom det er sannsynleg at ved
komande er frå ein av konvensjonsstatane. Partane 
forpliktar seg til å utferde reisedokument eller and
re dokument som gjer heimreisa mogeleg. Til
bakeføringa skal gjennomførast på ein sikker og 
verdig måte og kan gå  føre seg i samarbeid med 
internasjonale organisasjonar. Føresegna rører 
ikkje ved pliktene til ein stat etter gjeldande avtalar 
om tilbakeføring. 

Artikkel 19 fastset tilhøvet til andre folkerettsle
ge plikter. Protokollen rører ikkje ved andre rettar 
og plikter og anna ansvar som statar og personar 
har etter folkeretten, mellom anna internasjonal 
humanitærrett og menneskerettane. Det vert sær
leg vist til FNs flyktningkonvensjon og protokollen 
til denne og til prinsippet om ikkje-utsending 
(«non-refoulement»). 

Artikkel 20 til 25 inneheld sluttføresegner som 
svarar til sluttføresegnene i hovudkonvensjonen. 
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3.2.3	 Hovudinnhaldet i protokollen mot ulovleg 
produksjon av og handel med skytevåpen 
og delar, komponentar og ammunisjon til 
desse 

Fortalen understrekar trongen for å nedkjempe 
ulovleg handel og tilverking av skytevåpen, m.a. 
under tilvising til dei negative effektane dette re
presenterer for stabiliteten i einskilde statar og 
regionar, og trugselen mot folks liv og velferd. 

Artikkel 1 seier at protokollen utfyller konven
sjonen og skal tolkast i lys av denne med mindre 
anna går fram av protokollen. 

Artikkel 2 fastset at føremålet med protokollen 
er å fremje, støtte og styrkje samarbeidet mellom 
statar for å nedkjempe ulovleg handel og tilverking 
av skytevåpen. 

Artikkel 3 definerer sentrale omgrep i protokol
len, mellom anna kva som skal reknast som «skyte
våpen», «ammunisjon» osv., og medverkar med 
dette til å fastsetje rekkevidda av kontrollføreseg
nene i protokollen. 

Artikkel 4 fastset at bruksområdet for protokol
len skal gjelde førebygging av ulovleg handel og 
tilverking av skytevåpen, ammunisjon m.v., samt 
etterforsking og rettsforfølging av handlingar som 
er gjorde straffbare etter artikkel 5 i protokollen, 
når handlingane er av internasjonal art og involve
rer ei organisert kriminell gruppe. 

Protokollen skal ikkje brukast på overføringar 
av skytevåpen mellom statar eller når overføring av 
våpen skjer for å vareta nasjonal tryggleik i sam
svar med FN-pakta. 

Artikkel 5 forpliktar statane til å ta inn i nasjonal 
lovgjeving straffeføresegner som rammar ulovleg 
produksjon av og handel med skytevåpen og delar, 
komponentar og ammunisjon til desse, forfalsking 
eller endring av merking på skytevåpen og forsøk 
på eller hjelp til nemnde handlingar. 

Artikkel 6 forpliktar statane til å fastsetje reglar 
som gjer det mogeleg å inndra skytevåpen, delar til 
skytevåpen og ammunisjon som har vore føremål 
for ulovleg tilverking eller handel, samt å leggje til 
rette for at slike våpen ikkje kjem ut i marknaden 
att utan å vere offentleg merkte og registrerte. 

Artikkel 7 forpliktar statane til å sjå til at det vert 
ført register over tilverka, eksporterte, importerte 
og transitterte skytevåpen, med opplysningar om 
m.a. merking, slik at desse kan sporast attende til
opphavsstaten. Aktuelle opplysningar skal oppbe
varast i minst 10 år. 

Artikkel 8 fastset krav om individuell merking 
av kvart einskilt skytevåpen som skal gjere det 
mogeleg å spore våpen til produsentstat og im
portstat. Våpen som vert overført frå styresmakter, 

til dømes frå militære lager til den sivile markna
den, skal gjevast ei tilsvarande merking. 

Artikkel 9 fastset nærare krav til deaktivering 
av skytevåpen, m.a. for å hindre at desse kan gje
rast skytbare att. 

Artikkel 10 forpliktar statane til å opprette ef
fektive system for autorisering og lisensiering av 
eksport, import og transitt av skytevåpen. Artikkel
en utgjer ein hovudpilar i det administrative kon
trollsystemet til protokollen og gjev ei nærare om-
tale av dei dokumenta som skal følgje med ved 
overføring av skytevåpen over landegrenser. 

Artikkelen opnar for at det kan vedtakast for
enkla prosedyrar der våpen vert overførte for jakt
føremål, konkurranseskyting eller liknande. 

Artikkel 11 krev at statane gjennomfører tiltak 
for å oppdage, hindre eller eliminere at skytevåpen 
kjem på avvegar, og å heve effektiviteten ved m.a. 
grensekontroll og internasjonalt styresmaktsamar
beid ved overføring av skytevåpen. 

Artikkel 12 inneheld ei detaljert liste over ut
veksling av informasjon, m.a. med omsyn til krimi
nelle grupper og arbeidsmetodane deira, modus 
for gjennomføring av internasjonal, illegal handel 
med skytevåpen, erfaringar og tiltak for å hindre 
slik kriminalitet, informasjon for sporing av våpen 
og liknande. 

Artikkel 13 fastset krav om samarbeid mellom 
statane og at kvar einskild stat skal peike ut eit 
kontaktpunkt til å formidle fråsegner frå andre sta
tar innanfor ramma av protokollen. Det vert føre
sett vidare at statane skal søkje samarbeid med 
aktuelle aktørar innanfor produksjon og handel 
med skytevåpen med sikte på å hindre eller oppda
ge ulovleg aktivitet. 

Artikkel 14 pålegg partane å samarbeide med 
kvarandre og relevante, internasjonale organisa
sjonar om m.a. gjensidig fagleg og økonomisk 
hjelp som kan forbetre evna til å etterleve inten
sjonane med protokollen. 

Artikkel 15 gjev ei tilråding om å innføre regist
reringsplikt for alle meklarar og at alle meklings
oppdrag om overføring av skytevåpen skal under
kastast same lisensieringssystem som for ekspor
tør og importør. 

Artiklane 16–20 inneheld føresegner om tviste
løysing, ratifikasjon, iverksetjing m.v. 
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4 Tilhøvet til norsk rett 

4.1	 FN-konvensjonen mot 
grenseoverskridande organisert 
kriminalitet 

Hovudføresegna i konvensjonen er artikkel 5 om å 
kriminalisere grenseoverskridande organisert kri
minalitet. Føresegna inneheld to hovudelement: 
Etter bokstav a må statane anten kriminalisere det 
å inngå avtale om alvorlege straffbare handlingar, 
det vil seie straffbare handlingar med ei strafferam
me på fengsel i fire år eller meir (punkt i), eller det 
å delta aktivt i ei organisert kriminell gruppe 
(punkt ii). Etter bokstav b må statane i tillegg kri
minalisere det å medverke til gjennomføringa av 
straffbare handlingar som involverer ei organisert 
kriminell gruppe. 

Same kva gjennomføringsmåte som vert føre
trekt, vil det krevjast lovendringar. I Ot.prp. nr. 62 
(2002–2003) Om lov om endringer i straffeloven og 
straffeprosessloven mv. (lovtiltak mot organisert 
kriminalitet og menneskehandel, gjengangarstraff 
mv.) vert det fremja framlegg til eit nytt straffebod 
som vil ramme det å inngå forbund (avtale) om å 
utføre alvorlege straffbare handlingar som ledd i 
verksemda til ei organisert kriminell gruppe. Artik
kel 18 nr. 10 om overføring av fengsla personar 
opnar for overføring i fleire tilfelle enn det som 
følgjer av utleveringslova § 25 nr. 1. Det vert difor 
òg gjort framlegg om endring av utleveringslova. 

Plikta til å kriminalisere medverknad til kor
rupsjon etter artikkel 8 nr. 3 er følgd opp gjennom 
ein særskild proposisjon om ein ny alminneleg frå
segn om straff mot korrupsjon. 

Elles oppfyller norsk rett dei pliktene som føl
gjer av konvensjonen. 

4.2	 Protokollen for å  førebyggje, 
nedkjempe og straffe handel med 
menneske, særleg kvinner og born 

Det finst i dag ikkje noko eige straffebod i norsk 
rett som rettar seg uttrykkjeleg mot handel med 
menneske. Sjølv om fleire føresegner i straffelova 
og i andre lover kan brukast på handlingar som 
vert utførte i samband med menneskehandel, kan 
det vere tvil om kravet i protokollen til å kriminali
sere menneskehandel er oppfylt fullt ut i norsk 
rett. Mellom anna på grunn av dette er det føresle
ge eit eige straffebod mot menneskehandel. I 
Ot.prp. nr. 62 (2002–2003) er det gjeve ei nærare 
vurdering av trongen for lovendringar og fremja 
framlegg til nytt straffebod mot menneskehandel. 

Elles oppfyller norsk rett dei pliktene som pro

tokollen om menneskehandel pålegg statane. Det 
krevst difor ikkje andre lovendringar for å kunne 
ratifisere protokollen. Noko anna er at protokollen 
pålegg statane å leggje til rette for, sikre og vurdere 
lovtiltak eller andre tiltak på  nærare fastsette om
råde. Dette gjeld til dømes artikkel 6 om hjelp til og 
vern av offer for handel med menneske, artikkel 7 
om status for offera i mottakande statar og artikkel 
8 om heimsending av offer for menneskehandel. 
Ved å ratifisere protokollen vil norske styresmak
ter vere forplikta til støtt å vurdere om desse føre
segnene er oppfylte. Protokollen har vore ein vik
tig referanse i arbeidet med «Regjeringens hand
lingsplan mot handel med kvinner og barn (2003– 
2005)», som vart lagd fram 12. februar 2003. Som 
døme på tiltak i planen som knyter seg til dei 
nemnde artiklane, kan det nemnast at det skal vur
derast om offer for menneskehandel har særskilde 
turfter som ikkje vert dekte av dei nasjonale ret
ningslinene for vitnevern, og om opningane for 
mellombels eller varig opphald og utsetjing av 
bortvisingsvedtak. Vidare skal det utviklast nett
verkssamarbeid mellom frivillige organisasjonar 
og styresmakter i Noreg og opphavsland for opp
følging, tilbakeføring og rehabilitering av offer for 
menneskehandel. 

4.3	 Protokollen mot smugling av menneske 
over land, sjøvegen og luftvegen 

Gjennomføring av protokollen om menneske
smugling krev ikkje lov- eller forskriftsendringar. 

Artikkel 6 i protokollen forpliktar statane til å 
kriminalisere det å lage eit falskt reise- eller identi
tetsdokument, eller å ordne, skaffe eller ha eit slikt 
dokument, når føremålet er å gjere menneske
smugling mogeleg. Etter norsk rett er det ikkje 
straffbart å sitje inne med falske dokument eller å 
produsere slike dersom dei ikkje er meint brukte 
ulovleg, jf. straffelova §§ 179–190. Ettersom proto
kollen knyter det å sitje inne med og det å produse
re dokumenta til mogeleggjering av menneske
smugling, har Justisdepartementet vurdert det slik 
at norsk rett er i samsvar med protokollen. 

I høve til protokollen kapittel II om mennes
kesmugling sjøvegen bør det nemnast at Noreg er 
part i FNs havrettskonvensjon av 10. desember 
1982. Havrettskonvensjonen nedfeller prinsippa 
om fridomane på ope hav, og dette inneber at and
re statar enn flaggstaten til skipet som hovudregel 
ikkje kan gripe inn overfor eit skip på ope hav. 
Havrettskonvensjonen opnar for inngrep i visse til
felle, men mistanke om menneskesmugling er i 
utgangspunktet ikkje mellom desse. Dette har 
medført at statar som har særleg stor pågang av 
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menneskesmuglande farty til sjøs, mellom andre 
dei industrialiserte middelhavslanda, har sett at 
det trengst internasjonale reglar som gjev kyststa
ten rett til å gripe inn overfor farty som vert mis
tenkte for menneskesmugling. 

Arbeidet med å utarbeide slike reglar har vore 
drøfta i Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen 
(IMO), som vedtok mellombelse retningsliner for 
å motverke tryggingsrisikoar i samband med men
neskesmugling til sjøs. Menneskesmuglingsproto
kollen inneheld ei rekkje føresegner som er henta 
frå desse retningslinene, og byggjer elles i stor 
grad på  føresegner henta frå Havrettskonvensjo
nen og i FN-konvensjonen av 20. desember 1988 
om ulovleg handtering av og handel med narkotika 
og psykotrope stoff. 

Det har vore naturleg for Noreg som skips
fartsnasjon å delta i arbeidet med ein avtale som 
tek sikte på å effektivisere nedkjemping av den 
stadig aukande menneskesmuglinga til sjøs. Men 
Noreg har òg viktige skipsfartsinteresser å verne 
om og la under tingingane vekt på å få inn føreseg
ner i avtala som varetek desse interessene. 

Artikkel 8 inneber at dersom norsk kystvakt får 
mistanke om at eit framandt farty er involvert i 
menneskesmugling, kan ein be flaggstaten til det
te fartyet om hjelp til å hindre menneskesmug
linga. Vidare kan ein oppmode flaggstaten til å gje 
løyve til å la norske styresmakter få borde skipet. 
Men Noreg får òg ei plikt til å kunne ta i mot, 
handsame og svare på oppmodingar frå styresmak
ter i framande statar om å borde farty som seglar 
under norsk flagg. Protokollen inneheld inga plikt 
til å stette slike oppmodingar utover samarbeids
plikta som følgjer av artikkel 7. Norske styresmak
ter kan i praksis òg stille vilkår for å gje slike løyve, 
jf. protokollen artikkel 8 nr. 5. 

I Ot.prp. nr. 62 (2002–2003) Om lov om endrin-
ger i straffeloven og straffeprosessloven mv. (Lov
tiltak mot organisert kriminalitet og menneske
handel, gjengangerstraff mv.) vert det gjort fram
legg om lovendringar som vil kunne føre til skjerpa 
straff for menneskesmugling. 

4.4	 Protokollen mot ulovleg produksjon av 
og handel med skytevåpen og delar, 
komponentar og ammunisjon til desse 

Gjennomføring av skytevåpenprotokollen krev 
ingen lovendringar. Men det krevst einskilde end
ringar i våpenforskriftene, m.a. for å oppfylle kra-
vet til merking og registrering av kvart einskilt 
våpen frå import- eller produksjonstidspunktet. 
Dei nødvendige endringane i forskriftene er sendt 
ut på høyring med frist 30. april 2003. 

5 Oppsummering og vurdering 

Etter departementet si oppfatning er framveksten 
av organisert kriminalitet eit utviklingstrekk som 
krev mottiltak frå samfunnet si side. Denne forma 
for kriminalitet utgjer ein større trussel mot sam
funnet og den einskilde enn annan kriminalitet, og 
den kan vere vanskelegare å kjempe mot. Krimi
nelle organisasjonar har ein hard indre justis, som 
gjer at miljøa blir svært lukka og dermed vanskele
ge å trenge inn i. Organiserte kriminelle grupper 
opptrer dessutan i mange tilfelle på tvers av lande
grensene. 

Utviklinga i dei siste tiåra med opnare grenser, 
internasjonalisering og teknologisk utvikling har 
medført ein auke i den grenseoverskridande orga
niserte kriminaliteten. I fleire fora, hovudsakleg på 
regionalt plan, har nedkjempinga av slik kriminali
tet stått sentralt. Det vil vere av stor verdi å slutte 
seg til slike globale instrument som konvensjonen 
mot grenseoverskridande organisert kriminalitet 
for å få eit meir effektivt internasjonalt samarbeid 
om nedkjempinga av slik kriminalitet. 

Protokollen om menneskehandel må sjåast som 
eit viktig tilskot for å styrkje arbeidet med å ned
kjempe menneskehandel internasjonalt. Regjerin
ga prioriterer dette arbeidet høgt; det går òg fram 
av «Regjeringens handlingsplan mot handel med 
kvinner og barn (2003–2005)». Handel med men
neske er ei særleg grov og alvorleg form for krimi
nalitet. Menneskehandel trugar offera sin rett til 
fridom frå slaveri, retten til å  rå over eigen kropp, 
retten til fridom frå vanærande, audmjukande og 
umenneskeleg handsaming og, i ytste konsekvens, 
retten til liv. Dette får på ulike måtar og i ulikt 
omfang følgjer for dei fleste statane, anten som 
opphavsland, transittland eller mottakarland for 
handelen med menneske. For Noreg får dette føl
gjer først og fremst som mottakarland. Størst om-
fang har handelen med kvinner og mindreårige, 
som vert lokka eller flyktar frå fattige til rikare land 
i håp om ei betre framtid, men endar opp i pro
stitusjon eller andre former for utnytting. Det er 
viktig at Noreg gjev si fulle støtte til dette arbeidet. 

Organisert menneskesmugling er òg eit aukan
de og globalt problem. Ein føresetnad for nedkjem
ping av slik grenseoverskridande kriminalitet er 
forpliktande grenseoverskridande samarbeid. 
Menneskesmugling har på få år vorte ei svært ut
byterik form for organisert kriminalitet. Det dreier 
seg meir og meir om velorganiserte forbrytarsyn
dikat, som tener store summar på håpløysa til and
re menneske. Interpol meiner at menneskesmug
larar omset for mellom 5 og 7 milliardar USD år
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leg, og at om lag fire millionar menneske flyttar på 
seg med hjelp av menneskesmuglarar kvart år. Av 
desse kjem om lag ein halv million til Vest-Europa. 
Menneskesmugling er eit omfattande problem i 
Noreg òg. Kriminalpolitisentralen meiner at ca. 80 
prosent av dei som søkjer asyl i Noreg, har fått 
hjelp av menneskesmuglarar på heile eller delar av 
reisa til Noreg. 

Gjennomføring av protokollen mot menneske
smugling vil vere ein vesentleg føresetnad for ef
fektivisering av kampen mot denne forma for kri
minalitet. Protokollen er framtinga fordi det 
trengst eit internasjonalt regelverk på området, og 
ein meiner at han vil medverke til ein meir lik 
praksis i menneskesmuglingssaker. Særpreget til 
protokollen er den globale rekkevidda. Ein ventar 
at han vil forplikte langt fleire statar enn andre 
internasjonale prosessar mot menneskesmugling 
som går føre seg. Mange statar med stort utvand
ringspotensial har alt underskrive protokollen. 

Ulovleg handel med skytevåpen representerer 
ei anna alvorleg side ved internasjonal organisert 
kriminalitet, der skytevåpen ofte inngår som hjel
pemiddel til å gjennomføre alvorleg kriminalitet 
eller til å utføre terrorhandlingar. Det vert òg drive 
ulovleg handel ut frå reine profittmotiv, til dømes 
ved at skytevåpen vert selde til ulike paramilitære 
organisasjonar i konfliktområde. På verdsbasis er 
mengda av skytevåpen som er utanfor ein forsvar
leg styresmaktkontroll, svært stor. Mangelen på 
felles instrument og system for den lovlege hande
len med skytevåpen gjer det dessutan vanskeleg å 
avdekkje den ulovlege handelen. Ein ventar at pro
tokollen vil vere viktig for høvet til å førebyggje og 
å avdekkje den organiserte, ulovlege handelen 
over grensene, samtidig som eit einsarta registre
rings- og merkesystem vil kunne gjere det lettare å 
spore skytevåpen som har vore føremål for alvor
leg kriminalitet. 

6	 Økonomiske og administrative 
konsekvensar 

Lovendringane som er føreslegne ved gjennom
føringa av konvensjonen og protokollen om mennes
kehandel vil gje politi og påtalemakt betre høve til å 
straffeforfølgje organisert kriminalitet og mennes
kehandel. Det vil isolert sett kunne vere arbeids
sparande. Føremålet er likevel at fleire skal straf
fast for slike brotsverk og, at det skal seiast dom 
for strengare straffer. Det vil føre til meirarbeid for 
strafferettsapparatet og til at fleire fengselsplassar 
vert bundne opp. Det er vanskeleg å gje eksakte 
tal. Meirutgiftene vil kunne dekkjast innanfor gjel

dande rammer. Samtidig vil lovendringane kunne 
minske omfanget av organisert kriminalitet og 
menneskehandel. Såleis vil både einskildpersonar 
og samfunnet kunne verte sparte for alvorleg kri
minalitet. 

Gjennomføring av protokollen om menneske
smugling vil truleg ikkje medføre store økonomis
ke eller administrative konsekvensar. Etter proto
kollen artikkel 8 vert det lagt opp til å peike ut ei 
norsk styresmakt til å ta i mot og svare på opp
modingar frå andre statar om tiltak mot skip under 
norsk flagg som vert mistenkte for menneskes
mugling. I dag vert tilsvarande funksjonar utøvde 
av Statsadvokatane i Oslo ved handhevinga av lov 
om gjennomføring av europarådsavtale 31. januar 
1995 om ulovlig håndtering av og handel med nar
kotika og psykotrope stoff til sjøs, jf. påtaleinstruk
sen § 32–10. Av praktiske grunnar tek ein til orde 
for ei tilsvarande løysing for protokollen om 
menneskesmugling. 

Gjennomføring av skytevåpenprotokollen vil tru
leg medføre litt større utgifter for importørar og 
norske produsentar av skytevåpen i samband med 
dei nye krava til merking. Elles vil skytevåpenpro
tokollen truleg ikkje medføre store økonomiske 
eller administrative konsekvensar for det offent
lege. Etter protokollen artikkel 13 vert det lagt opp 
til å peike ut eit kontaktpunkt som skal vere eit 
bindeledd mellom Noreg og andre statar i saker 
som gjeld skytevåpenprotokollen. Utanriksdepar
tementet vil i samråd med relevante styresmakter 
peike ut dette kontaktpunktet. 

7	 Konklusjon og tilråding 

Grenseoverskridande organisert kriminalitet er ei 
av dei viktigaste utfordringane det internasjonale 
samfunnet står overfor i dag. Om ein skal ha noko 
von om å demme opp for utviklinga av den interna
sjonale organiserte kriminaliteten, må kampen fø
rast på brei front, der mange ulike verkemiddel 
kan vere aktuelle. Kampen må førast både interna
sjonalt – til dømes gjennom FN og regionale orga
nisasjonar og ved utstrekt politisamarbeid – og i 
dei einskilde statane. 

Konvensjonen og protokollane utgjer ein viktig 
del av FNs rettslege ramme for ei meir effektiv 
nedkjemping av internasjonal organisert kriminali
tet. For at denne ramma skal verke mest mogeleg 
etter føremålet sitt er det viktig at så mange med
lemsstatar som råd sluttar opp om og gjennom
fører regelverket på ein effektiv måte i nasjonal 
rett. 
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Ratifikasjon av konvensjonen og protokollane 
vil medverke til ei meir effektiv norsk nedkjem
ping av internasjonal organisert kriminalitet. Der
som Noreg ikkje sluttar seg til det internasjonale 
rammeverket, vil konsekvensen òg kunne bli at 
landet framstår som ein attraktivt stad for kriminel
le organisasjonar. 

Justisdepartementet tilrår at Noreg ratifiserer 
konvensjonen og protokollane om menneskehan
del og skytevåpen, og Kommunal- og regionalde
partementet tilrår at Noreg ratifiserer protokollen 
om menneskesmugling. Utanriksdepartementet 
sluttar seg til dette. 

Utanriksdepartementet 

t i l r å r :  

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under 
eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
samtykke til ratifikasjon av 
1.	 FN-konvensjonen mot grenseoverskridande 

organisert kriminalitet, 
2.	 utfyllande protokoll for å førebyggje, nedkjem

pe og straffe handel med menneske, særleg 
kvinner og born, 

3.	 utfyllande protokoll mot smugling av mennes
ke over land, sjøvegen og luftvegen, 
alle av 15. november 2000, og 

4.	 utfyllande protokoll mot ulovleg produksjon av 
og handel med skytevåpen og delar, kompo
nentar og ammunisjon til desse av 31. mai 2001. 

Vi HARALD, Noregs Konge,


s t a d f e s t e r : 


Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om samtykke til ratifikasjon av

1.	 FN-konvensjonen mot grenseoverskridande organisert kriminalitet, 
2.	 utfyllande protokoll for å førebyggje, nedkjempe og straffe handel med menneske, særleg kvinner og 

born, 
3.	 utfyllande protokoll mot smugling av menneske over land, sjøvegen og luftvegen, 

alle av 15. november 2000, og 
4.	 utfyllande protokoll mot ulovleg produksjon av og handel med skytevåpen og delar, komponentar og 

ammunisjon til desse av 31. mai 2001, 
i samsvar med eit vedlagt forslag. 
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Forslag 
til vedtak om samtykke til ratifikasjon av 

1) FN-konvensjonen mot grenseoverskridande organisert 
kriminalitet, 

2) utfyllande protokoll for å  førebyggje, nedkjempe og straffe 
handel med menneske, særleg kvinner og born, 

3) utfyllande protokoll mot smugling av menneske over land, 
sjøvegen og luftvegen, alle av 15. november 2000, og 

4) utfyllande protokoll mot ulovleg produksjon av og handel 
med skytevåpen og delar, komponentar og ammunisjon til 
desse av 31. mai 2001 

I 
Stortinget samtykkjer til ratifikasjon av 3. utfyllande protokoll mot smugling av mennes
1.	 FN-konvensjonen mot grenseoverskridande ke over land, sjøvegen og luftvegen, 

organisert kriminalitet, alle av 15. november 2000, og 
2.	 utfyllande protokoll for å førebyggje, nedkjem- 4. utfyllande protokoll mot ulovleg produksjon av 

pe og straffe handel med menneske, særleg og handel med skytevåpen og delar, kompo
kvinner og born, nentar og ammunisjon til desse av 31. mai 2001. 
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Vedlegg 1 

United Nations Convention 
against Transnational 

Organized Crime 

Article 1 

Statement of purpose 

The purpose of this Convention is to promote 
cooperation to prevent and combat transnational 
organized crime more effectively. 

Article 2 

Use of terms 

For the purposes of this Convention: 
a.	 «Organized criminal group» shall mean a struc

tured group of three or more persons, existing 
for a period of time and acting in concert with 
the aim of committing one or more serious 
crimes or offences established in accordance 
with this Convention, in order to obtain, direct
ly or indirectly, a financial or other material 
benefit; 

b.	 «Serious crime» shall mean conduct constitu
ting an offence punishable by a maximum dep
rivation of liberty of at least four years or a 
more serious penalty; 

c.	 «Structured group» shall mean a group that is 
not randomly formed for the immediate com
mission of an offence and that does not need to 
have formally defined roles for its members, 
continuity of its membership or a developed 
structure; 

d.	 «Property» shall mean assets of every kind, 
whether corporeal or incorporeal, movable or 
immovable, tangible or intangible, and legal 
documents or instruments evidencing title to, 
or interest in, such assets; 

e.	 «Proceeds of crime» shall mean any property 
derived from or obtained, directly or indirectly, 
through the commission of an offence; 

f.	 «Freezing» or «seizure» shall mean temporari
ly prohibiting the transfer, conversion, disposi
tion or movement of property or temporarily 
assuming custody or control of property on the 

De forente nasjoners 
konvensjon mot 

grenseoverskridende 
organisert kriminalitet 

Artikkel 1 

Formål 

Formålet med denne konvensjon er å fremme sam
arbeid for å forebygge og bekjempe grenseover
skridende organisert kriminalitet mer effektivt. 

Artikkel 2 

Termbruk 

I denne konvensjon menes med: 
a.	 «organisert kriminell gruppe»: strukturert 

gruppe på tre eller flere personer, som eksiste
rer i en viss tid, og som opptrer sammen med 
det mål å begå en eller flere alvorlige forbrytel
ser eller ett eller flere alvorlige lovbrudd fast
satt i samsvar med denne konvensjon, for di
rekte eller indirekte å oppnå en økonomisk el
ler annen materiell fordel, 

b.	 «alvorlig forbrytelse»: atferd som utgjør et lov
brudd som kan medføre frihetsberøvelse i 
minst fire år eller en strengere straff, 

c.	 «strukturert gruppe»: gruppe som ikke er tilfel
dig opprettet for umiddelbart å begå et lov
brudd, og som ikke trenger å ha formelt defi
nerte roller for medlemmene, kontinuitet i 
medlemskapet eller en utviklet struktur, 

d.	 «eiendom»: eiendeler av ethvert slag, både le
gemlige og ulegemlige, løse og faste, materiel-
le og immaterielle, og rettslige dokumenter el
ler instrumenter som beviser eiendomsrett til 
eller interesse i slike eiendeler, 

e.	 «utbytte av en forbrytelse»: enhver eiendom 
avledet fra eller anskaffet direkte eller indirek
te ved å begå et lovbrudd, 

f.	 «frysing» eller «beslagleggelse»: å midlertidig 
forby overføring, omgjøring, anbringelse eller 
flytting av eiendom eller å midlertidig ta i forva
ring eller ta kontroll over eiendom på grunnlag 
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basis of an order issued by a court or other 
competent authority; 

g.	 «Confiscation», which includes forfeiture 
where applicable, shall mean the permanent 
deprivation of property by order of a court or 
other competent authority; 

h.	 «Predicate offence» shall mean any offence as a 
result of which proceeds have been generated 
that may become the subject of an offence as 
defined in article 6 of this Convention; 

i.	 «Controlled delivery» shall mean the technique 
of allowing illicit or suspect consignments to 
pass out of, through or into the territory of one 
or more States, with the knowledge and under 
the supervision of their competent authorities, 
with a view to the investigation of an offence 
and the identification of persons involved in the 
commission of the offence; 

j.	 «Regional economic integration organization» 
shall mean an organization constituted by sov
ereign States of a given region, to which its 
member States have transferred competence in 
respect of matters governed by this Convention 
and which has been duly authorized, in accord
ance with its internal procedures, to sign, ratify, 
accept, approve or accede to it; references to 
«States Parties» under this Convention shall 
apply to such organizations within the limits of 
their competence. 

Article 3 

Scope of application 

1.	 This Convention shall apply, except as other
wise stated herein, to the prevention, investiga
tion and prosecution of: 
a.	 The offences established in accordance 

with articles 5, 6, 8 and 23 of this Conven
tion; and 

b.	 Serious crime as defined in article 2 of this 
Convention; 

where the offence is transnational in nature and 
involves an organized criminal group. 

2.	 For the purpose of paragraph 1 of this article, 
an offence is transnational in nature if: 
a.	 It is committed in more than one State; 
b.	 It is committed in one State but a substan

tial part of its preparation, planning, direc
tion or control takes place in another State; 

c.	 It is committed in one State but involves an 
organized criminal group that engages in 
criminal activities in more than one State; or 

av avgjørelse tatt av en domstol eller annen 
vedkommende myndighet, 

g.	 «inndragning», som medfører tap der dette er 
hensiktsmessig: varig berøvelse av eiendom et
ter avgjørelse av en domstol eller annen ved
kommende myndighet, 

h.	 «underliggende lovbrudd»: lovbrudd som gir 
utbytte som kan bli gjenstand for et lovbrudd 
som definert i artikkel 6 i denne konvensjon, 

i.	 «kontrollert levering»: teknikken med å tillate 
ulovlige eller mistenkelige forsendelser å pas-
sere ut av, gjennom eller inn på territoriet til en 
eller flere stater, med deres vedkommende 
myndigheters vitende og under deres overvåk
ning, med sikte på etterforskning av et lov
brudd og identifisering av personer innblandet 
i gjennomføringen av lovbruddet, 

j.	 «organisasjon for regional økonomisk integra
sjon»: organisasjon sammensatt av suverene 
stater i en viss region som medlemsstatene har 
overført myndighet til i saker som reguleres av 
denne konvensjon, og som er gitt behørig full
makt, i samsvar med sine interne framgangs
måter, til å undertegne, ratifisere, godta, god
kjenne eller tiltre den; henvisninger til «stats
parter» i denne konvensjon får anvendelse på 
slike organisasjoner innenfor rammen av deres 
myndighet. 

Artikkel 3 

Virkeområde 

1.	 Denne konvensjon får anvendelse, med mindre 
annet er fastsatt her, på forebygging, etter
forskning og forfølgning av: 
a.	 lovbrudd fastsatt i samsvar med artikkel 5, 

6, 8 og 23 i denne konvensjon, og 

b.	 alvorlige forbrytelser som definert i artikkel 
2 i denne konvensjon dersom lovbruddet er 
av grenseoverskridende art, og dersom en 
organisert kriminell gruppe er innblandet. 

2.	 Med hensyn til nr. 1 i denne artikkel er et 
lovbrudd av grenseoverskridende art dersom: 
a.	 det er begått i mer enn én stat, 
b.	 det er begått i én stat, men en betydelig del 

av forberedelsen, planleggingen, ledelsen 
eller styringen av det finner sted i en annen 
stat, 

c.	 det er begått i én stat, men en organisert 
kriminell gruppe som bedriver kriminalitet 
i mer enn én stat, er innblandet, eller 
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d.	 It is committed in one State but has sub
stantial effects in another State. 

Article 4 

Protection of sovereignty 

1.	 States Parties shall carry out their obligations 
under this Convention in a manner consistent 
with the principles of sovereign equality and 
territorial integrity of States and that of non
intervention in the domestic affairs of other 
States. 

2.	 Nothing in this Convention entitles a State Par
ty to undertake in the territory of another State 
the exercise of jurisdiction and performance of 
functions that are reserved exclusively for the 
authorities of that other State by its domestic 
law. 

Article 5 

Criminalization of participation in an 
organized criminal group 

1.	 Each State Party shall adopt such legislative 
and other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences, when committed 
intentionally: 
a.	 Either or both of the following as criminal 

offences distinct from those involving the 
attempt or completion of the criminal activ
ity: 
i.	 Agreeing with one or more other per

sons to commit a serious crime for a 
purpose relating directly or indirectly to 
the obtaining of a financial or other ma
terial benefit and, where required by do
mestic law, involving an act undertaken 
by one of the participants in furtherance 
of the agreement or involving an orga
nized criminal group; 

ii.	 Conduct by a person who, with knowl
edge of either the aim and general crim
inal activity of an organized criminal 
group or its intention to commit the 
crimes in question, takes an active part 
in: 
a) Criminal activities of the organized 

criminal group; 
b) Other activities of the organized 

criminal group in the knowledge 
that his or her participation will con-

d.	 det er begått i én stat, men har betydelige 
virkninger i en annen stat. 

Artikkel 4 

Suverenitetsvern 

1.	 Statspartene skal oppfylle sine forpliktelser et
ter denne konvensjon på en måte som er i sam
svar med prinsippene om staters suverene lik
het og territoriale integritet og med prinsippet 
om ikke-innblanding i andre staters indre for-
hold. 

2.	 Ikke noe i denne konvensjon gir en statspart 
rett til å utøve, på territoriet til en annen stat, 
jurisdiksjon og funksjoner som utelukkende er 
forbeholdt myndighetene i den andre staten 
etter dens nasjonale lovgivning. 

Artikkel 5 

Kriminalisering av deltaking i en organisert 
kriminell gruppe 

1.	 Hver statspart skal vedta de lover og treffe and
re tiltak som er nødvendige for å fastsette som 
lovbrudd, når handlingen er begått forsettlig: 

a.	 en eller begge av de følgende som lovbrudd 
klart atskilt fra dem som innebærer forsøk 
eller fullbyrding av den kriminelle virksom
heten: 
i.	 å avtale med en eller flere andre perso

ner å begå en alvorlig forbrytelse med et 
formål som direkte eller indirekte er for
bundet med å oppnå en økonomisk eller 
annen materiell fordel og, der det kre
ves av nasjonal lovgivning, som inne
bærer en handling foretatt av en av del
takerne for å fremme avtalen, eller der 
en organisert kriminell gruppe er inn
blandet, 

ii.	 atferd ved en person som, med kunn
skap om enten målet og den allmenne 
kriminelle virksomheten til en organi
sert kriminell gruppe eller gruppens for-
sett om å begå de aktuelle forbrytelse
ne, deltar aktivt i: 
a) kriminell virksomhet til den organi

serte kriminelle gruppen, 
b) annen virksomhet til den organiser

te kriminelle gruppen med kunn
skap om at vedkommendes delta
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tribute to the achievement of the 
above-described criminal aim; 

b.	 Organizing, directing, aiding, abetting, fa
cilitating or counselling the commission of 
serious crime involving an organized crimi
nal group. 

2.	 The knowledge, intent, aim, purpose or agree
ment referred to in paragraph 1 of this article 
may be inferred from objective factual circum
stances. 

3.	 States Parties whose domestic law requires in
volvement of an organized criminal group for 
purposes of the offences established in accord
ance with paragraph 1 (a) (i) of this article shall 
ensure that their domestic law covers all seri
ous crimes involving organized criminal 
groups. Such States Parties, as well as States 
Parties whose domestic law requires an act in 
furtherance of the agreement for purposes of 
the offences established in accordance with 
paragraph 1 (a) (i) of this article, shall so in
form the Secretary-General of the United Na
tions at the time of their signature or of deposit 
of their instrument of ratification, acceptance 
or approval of or accession to this Convention. 

Article 6 

Criminalization of the laundering of 
proceeds of crime 

1.	 Each State Party shall adopt, in accordance 
with fundamental principles of its domestic law, 
such legislative and other measures as may be 
necessary to establish as criminal offences, 
when committed intentionally: 
a. 

i.	 The conversion or transfer of property, 
knowing that such property is the pro
ceeds of crime, for the purpose of con
cealing or disguising the illicit origin of 
the property or of helping any person 
who is involved in the commission of 
the predicate offence to evade the legal 
consequences of his or her action; 

ii.	 The concealment or disguise of the true 
nature, source, location, disposition, 
movement or ownership of or rights 
with respect to property, knowing that 
such property is the proceeds of crime; 

b.	 Subject to the basic concepts of its legal 
system: 

king vil bidra til at det kriminelle må
let beskrevet ovenfor oppnås, 

b.	 å organisere, lede, medvirke til, legge til 
rette for eller gi råd om gjennomføringen av 
en alvorlig forbrytelse der en organisert kri
minell gruppe er innblandet. 

2.	 Kunnskap, forsett, mål, formål eller avtale 
nevnt i nr. 1 i denne artikkel kan utledes fra 
objektive faktiske forhold. 

3.	 Statsparter med en nasjonal lovgivning som 
krever innblanding fra en organisert kriminell 
gruppe med hensyn til lovbrudd fastsatt i sam
svar med nr. 1 bokstav a) i) i denne artikkel, 
skal påse at deres nasjonale lovgivning omfat
ter alle alvorlige forbrytelser der organiserte 
kriminelle grupper er innblandet. Slike stats-
parter, og statsparter med en nasjonal lovgiv
ning som krever en handling som fremmer av
talen, med hensyn til lovbrudd fastsatt i sam
svar med nr. 1 bokstav a) i) i denne artikkel, 
skal underrette De forente nasjoners general
sekretær om dette ved undertegning eller ved 
deponering av sitt ratifikasjons-, godtakelses
godkjennings- eller tiltredelsesdokument for 
denne konvensjon. 

Artikkel 6 

Kriminalisering av hvitvasking av utbytte av 
en forbrytelse 

1.	 Hver statspart skal, i samsvar med de grunn
leggende prinsippene i sin nasjonale lovgiv
ning, vedta de lover og treffe andre tiltak som 
er nødvendige for å fastsette som lovbrudd, når 
handlingen er begått forsettlig: 
a. 

i.	 omgjøring eller overføring av eiendom, 
med kunnskap om at eiendommen er 
utbytte av en forbrytelse, med sikte på å 
skjule eller tilsløre den ulovlige opprin
nelsen til eiendommen eller på å hjelpe 
en person som er innblandet i gjennom
føringen av det underliggende lovbrud
det, til å unndra seg rettsfølgene av sin 
handling, 

ii.	 skjuling eller tilsløring av en eiendoms 
virkelige art, kilde, beliggenhet, anbrin
gelse, bevegelse eller eiendomsrett til 
eiendom eller rettigheter med hensyn 
til eiendom, med kunnskap om at eien
dommen er utbytte av en forbrytelse, 

b.	 med forbehold for grunnsetningene i stats
partens rettsorden: 
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i.	 The acquisition, possession or use of 
property, knowing, at the time of re
ceipt, that such property is the proceeds 
of crime; 

ii.	 Participation in, association with or con
spiracy to commit, attempts to commit 
and aiding, abetting, facilitating and 
counselling the commission of any of 
the offences established in accordance 
with this article. 

2.	 For purposes of implementing or applying par
agraph 1 of this article: 
a.	 Each State Party shall seek to apply para

graph 1 of this article to the widest range of 
predicate offences; 

b.	 Each State Party shall include as predicate 
offences all serious crime as defined in arti
cle 2 of this Convention and the offences 
established in accordance with articles 5, 8 
and 23 of this Convention. In the case of 
States Parties whose legislation sets out a 
list of specific predicate offences, they shall, 
at a minimum, include in such list a compre
hensive range of offences associated with 
organized criminal groups; 

c.	 For the purposes of subparagraph (b), 
predicate offences shall include offences 
committed both within and outside the ju
risdiction of the State Party in question. 
However, offences committed outside the 
jurisdiction of a State Party shall constitute 
predicate offences only when the relevant 
conduct is a criminal offence under the do
mestic law of the State where it is commit
ted and would be a criminal offence under 
the domestic law of the State Party imple
menting or applying this article had it been 
committed there; 

d.	 Each State Party shall furnish copies of its 
laws that give effect to this article and of any 
subsequent changes to such laws or a de
scription thereof to the Secretary-General 
of the United Nations; 

e.	 If required by fundamental principles of the 
domestic law of a State Party, it may be 
provided that the offences set forth in para
graph 1 of this article do not apply to the 
persons who committed the predicate of
fence; 

f.	 Knowledge, intent or purpose required as 
an element of an offence set forth in para
graph 1 of this article may be inferred from 
objective factual circumstances. 

i.	 anskaffelse, innehav eller bruk av eien
dom, med kunnskap om, på mottak
stidspunktet, at eiendommen er utbytte 
av en forbrytelse, 

ii.	 deltaking i, befatning med eller sam
mensvergelse om å begå, forsøk på å 
begå og medvirkning til, tilrettelegging 
av og rådgivning om gjennomføring av 
noen av lovbruddene fastsatt i samsvar 
med denne artikkel. 

2.	 Med hensyn til gjennomføring eller anvendelse 
av nr. 1 i denne artikkel gjelder følgende: 
a.	 Hver statspart skal søke å anvende nr. 1 i 

denne artikkel på et så stort utvalg av un
derliggende lovbrudd som mulig. 

b.	 Hver statspart skal ta med som underlig
gende lovbrudd alle alvorlige forbrytelser 
som definert i artikkel 2 i denne konvensjon 
og lovbrudd fastsatt i samsvar med artikkel 
5, 8 og 23 i denne konvensjon. Når det gjel
der statsparter med en lovgivning som gir 
en liste over særskilte underliggende lov
brudd, skal de, som et minimum, ta med på 
denne listen et omfattende utvalg av lov
brudd forbundet med organiserte kriminel
le grupper. 

c.	 Med hensyn til bokstav b) skal underlig
gende lovbrudd omfatte lovbrudd begått 
både innenfor og utenfor jurisdiksjonen til 
den aktuelle statsparten. Lovbrudd begått 
utenfor en statsparts jurisdiksjon skal imid
lertid utgjøre underliggende lovbrudd bare 
når den aktuelle atferden er et lovbrudd i 
henhold til den nasjonale lovgivningen til 
den staten der det er begått, og ville vært et 
lovbrudd i henhold til den nasjonale lovgiv
ningen til den statsparten som gjennom
fører eller anvender denne artikkel, dersom 
det hadde blitt begått der. 

d.	 Hver statspart skal sende eksemplarer av 
sine lover som lar denne artikkel tre i kraft, 
og av alle senere endringer i slike lover, 
eller en beskrivelse av disse, til De forente 
nasjoners generalsekretær. 

e.	 Dersom grunnleggende prinsipper i en 
statsparts nasjonale lovgivning krever det, 
kan det fastsettes at lovbruddene nevnt i nr. 
1 i denne artikkel ikke får anvendelse på 
personene som begikk det underliggende 
lovbruddet. 

f.	 Kunnskap, forsett eller formål som kreves 
som et element i et lovbrudd nevnt i nr. 1 i 
denne artikkel, kan utledes fra objektive 
faktiske forhold. 
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Article 7 

Measures to combat money-laundering 

1.	 Each State Party: 
a.	 Shall institute a comprehensive domestic 

regulatory and supervisory regime for 
banks and non-bank financial institutions 
and, where appropriate, other bodies partic
ularly susceptible to money-laundering, 
within its competence, in order to deter and 
detect all forms of money-laundering, 
which regime shall emphasize require
ments for customer identification, record-
keeping and the reporting of suspicious 
transactions; 

b.	 Shall, without prejudice to articles 18 and 27 
of this Convention, ensure that administra
tive, regulatory, law enforcement and other 
authorities dedicated to combating money-
laundering (including, where appropriate 
under domestic law, judicial authorities) 
have the ability to cooperate and exchange 
information at the national and international 
levels within the conditions prescribed by 
its domestic law and, to that end, shall con
sider the establishment of a financial intelli
gence unit to serve as a national centre for 
the collection, analysis and dissemination 
of information regarding potential money-
laundering. 

2.	 States Parties shall consider implementing fea
sible measures to detect and monitor the move
ment of cash and appropriate negotiable instru
ments across their borders, subject to safe
guards to ensure proper use of information and 
without impeding in any way the movement of 
legitimate capital. Such measures may include 
a requirement that individuals and businesses 
report the cross-border transfer of substantial 
quantities of cash and appropriate negotiable 
instruments. 

3.	 In establishing a domestic regulatory and su
pervisory regime under the terms of this arti
cle, and without prejudice to any other article of 
this Convention, States Parties are called upon 
to use as a guideline the relevant initiatives of 
regional, interregional and multilateral organi
zations against money-laundering. 

4.	 States Parties shall endeavour to develop and 
promote global, regional, subregional and bilat
eral cooperation among judicial, law enforce-

Artikkel 7 

Tiltak for å bekjempe hvitvasking av 
penger 

1.	 Hver statspart 
a.	 skal innføre en omfattende nasjonal regule

rings- og tilsynsordning for banker og and
re finansinstitusjoner og eventuelt andre or
ganisasjoner som er særlig utsatt for hvit
vasking av penger, innenfor sin myndighet, 
for å avskrekke og avdekke alle former for 
hvitvasking av penger, og denne ordningen 
skal vektlegge krav til kundeidentifikasjon, 
journalføring og rapportering av mistenkeli
ge transaksjoner, 

b.	 skal, med forbehold for artikkel 18 og 27 i 
denne konvensjon, påse at forvaltningsmyn
digheter, reguleringsmyndigheter, retts
håndhevingsmyndigheter og andre myn
digheter som bekjemper hvitvasking av 
penger (herunder rettsmyndigheter, om 
det er i henhold til nasjonal lovgivning) har 
evne til å samarbeide og utveksle opplys
ninger på nasjonalt og internasjonalt plan 
innenfor rammene fastsatt i den nasjonale 
lovgivningen og skal for dette formål vurde
re å opprette en enhet for økonomisk etter
retning som skal tjene som et nasjonalt sen
ter for innhenting, analyse og spredning av 
opplysninger om mulig hvitvasking av pen-
ger. 

2.	 Statspartene skal vurdere å gjennomføre muli
ge tiltak for å avdekke og overvåke bevegelser 
av penger og aktuelle negotiable dokumenter 
over sine grenser, i henhold til regler for å 
sikre forsvarlig bruk av opplysninger og uten å 
vanskeliggjøre bevegelser av lovlig kapital på 
noen måte. Slike tiltak kan omfatte et krav om 
at enkeltpersoner og foretak skal rapportere 
overføringer over landegrenser av betydelige 
mengder av penger og aktuelle negotiable do
kumenter. 

3.	 Ved opprettelsen av en nasjonal regulerings- og 
tilsynsordning i henhold til denne artikkel opp
fordres statspartene, med forbehold for enhver 
annen artikkel i denne konvensjon, til å bruke 
som en retningslinje de aktuelle initiativene til 
regionale, interregionale og multilaterale orga
nisasjoner mot hvitvasking av penger. 

4.	 Statspartene skal bestrebe seg på å utvikle og 
fremme globalt, regionalt, subregionalt og bila
teralt samarbeid mellom rettsmyndigheter, 
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ment and financial regulatory authorities in or- rettshåndhevingsmyndigheter og finansregule
der to combat money-laundering. ringsmyndigheter for å bekjempe hvitvasking 

Article 8 

Criminalization of corruption 

1.	 Each State Party shall adopt such legislative 
and other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences, when committed 
intentionally: 
a.	 The promise, offering or giving to a public 

official, directly or indirectly, of an undue 
advantage, for the official himself or herself 
or another person or entity, in order that 
the official act or refrain from acting in the 
exercise of his or her official duties; 

b.	 The solicitation or acceptance by a public 
official, directly or indirectly, of an undue 
advantage, for the official himself or herself 
or another person or entity, in order that 
the official act or refrain from acting in the 
exercise of his or her official duties. 

2.	 Each State Party shall consider adopting such 
legislative and other measures as may be nec
essary to establish as criminal offences con
duct referred to in paragraph 1 of this article 
involving a foreign public official or internation
al civil servant. Likewise, each State Party shall 
consider establishing as criminal offences oth
er forms of corruption. 

3.	 Each State Party shall also adopt such mea
sures as may be necessary to establish as a 
criminal offence participation as an accomplice 
in an offence established in accordance with 
this article. 

4.	 For the purposes of paragraph 1 of this article 
and article 9 of this Convention, «public offi
cial» shall mean a public official or a person 
who provides a public service as defined in the 
domestic law and as applied in the criminal law 
of the State Party in which the person in ques
tion performs that function. 

Article 9 

Measures against corruption 

1.	 In addition to the measures set forth in article 8 
of this Convention, each State Party shall, to 
the extent appropriate and consistent with its 
legal system, adopt legislative, administrative 
or other effective measures to promote integri

av penger. 

Artikkel 8 

Kriminalisering av korrupsjon 

1.	 Hver statspart skal vedta de lover og treffe and
re tiltak som er nødvendige for å fastsette som 
lovbrudd, når handlingen er begått forsettlig: 

a.	 å love, tilby eller gi en offentlig tjeneste
mann, direkte eller indirekte, en urettmes
sig fordel, for tjenestemannen selv eller en 
annen person eller enhet, for at tjeneste
mannen skal handle eller avstå fra å handle 
i utøvelsen av sine tjenesteplikter, 

b.	 for en offentlig tjenestemann å  søke eller 
akseptere, direkte eller indirekte, en urett
messig fordel, for tjenestemannen selv eller 
en annen person eller enhet, for at tjeneste
mannen skal handle eller avstå fra å handle 
i utøvelsen av sine tjenesteplikter. 

2.	 Hver statspart skal vurdere å vedta de lover og 
treffe andre tiltak som er nødvendige for å fast
sette som lovbrudd, atferd nevnt i nr. 1 i denne 
artikkel der en utenlandsk offentlig tjeneste
mann eller internasjonal tjenestemann er inn
blandet. Likeledes skal hver statspart vurdere å 
fastsette som lovbrudd andre former for kor
rupsjon. 

3.	 Hver statspart skal også treffe de tiltak som er 
nødvendige for å fastsette som et lovbrudd, del-
taking som medvirker i et lovbrudd fastsatt i 
samsvar med denne artikkel. 

4.	 Med hensyn til nr. 1 i denne artikkel og artikkel 
9 i denne konvensjon menes med «offentlig 
tjenestemann»: offentlig tjenestemann eller en 
person som yter en offentlig tjeneste som defi
nert i den nasjonale lovgivningen og som an
vendt i strafferetten til den statsparten der ved
kommende person utfører denne funksjonen. 

Artikkel 9 

Tiltak mot korrupsjon 

1.	 I tillegg til tiltakene nevnt i artikkel 8 i denne 
konvensjon skal hver statspart, i den utstrek
ning det er hensiktsmessig og i samsvar med 
statspartens rettsorden, vedta lover eller treffe 
forvaltningsmessige eller andre effektive tiltak 
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ty and to prevent, detect and punish the corrup
tion of public officials. 

2.	 Each State Party shall take measures to ensure 
effective action by its authorities in the preven
tion, detection and punishment of the corrup
tion of public officials, including providing such 
authorities with adequate independence to de
ter the exertion of inappropriate influence on 
their actions. 

Article 10 

Liability of legal persons 

1.	 Each State Party shall adopt such measures as 
may be necessary, consistent with its legal 
principles, to establish the liability of legal per
sons for participation in serious crimes involv
ing an organized criminal group and for the 
offences established in accordance with arti
cles 5, 6, 8 and 23 of this Convention. 

2.	 Subject to the legal principles of the State Par
ty, the liability of legal persons may be crimi
nal, civil or administrative. 

3.	 Such liability shall be without prejudice to the 
criminal liability of the natural persons who 
have committed the offences. 

4.	 Each State Party shall, in particular, ensure 
that legal persons held liable in accordance 
with this article are subject to effective, propor
tionate and dissuasive criminal or non-criminal 
sanctions, including monetary sanctions. 

Article 11 

Prosecution, adjudication and sanctions 

1.	 Each State Party shall make the commission of 
an offence established in accordance with arti
cles 5, 6, 8 and 23 of this Convention liable to 
sanctions that take into account the gravity of 
that offence. 

2.	 Each State Party shall endeavour to ensure that 
any discretionary legal powers under its do
mestic law relating to the prosecution of per
sons for offences covered by this Convention 
are exercised to maximize the effectiveness of 
law enforcement measures in respect of those 
offences and with due regard to the need to 
deter the commission of such offences. 

3.	 In the case of offences established in accord
ance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Conven

for å fremme integritet og for å forebygge, av
dekke og straffe korrumpering av offentlige tje
nestemenn. 

2.	 Hver statspart skal treffe tiltak for å sikre at 
statspartens myndigheter kan handle effektivt 
når det gjelder å forebygge, avdekke og straffe 
korrumpering av offentlige tjenestemenn, her-
under å gi disse myndighetene tilstrekkelig 
selvstendighet til å avskrekke utøvelse av util
børlig innflytelse på deres virksomhet. 

Artikkel 10 

Juridiske personers ansvar 

1.	 Hver statspart skal treffe de tiltak som er nød
vendige, i samsvar med statspartens rettsprin
sipper, for å fastsette juridiske personers an
svar for deltaking i alvorlige forbrytelser der en 
organisert kriminell gruppe er innblandet, og 
for lovbruddene fastsatt i samsvar med artikkel 
5, 6, 8 og 23 i denne konvensjon. 

2.	 Med forbehold for statspartens rettsprinsipper 
kan juridiske personers ansvar være straffe
rettslig, sivilrettslig eller forvaltningsrettslig. 

3.	 Slikt ansvar skal ikke berøre straffansvaret til 
de fysiske personene som har begått lovbrud
dene. 

4.	 Hver statspart skal særlig påse at juridiske per
soner som holdes ansvarlige i samsvar med 
denne artikkel, underlegges effektive, for
holdsmessige og preventive strafferettslige el
ler ikke-strafferettslige sanksjoner, herunder 
monetære sanksjoner. 

Artikkel 11 

Forfølgning, pådømmelse og sanksjoner 

1.	 Hver statspart skal straffe gjennomføring av et 
lovbrudd fastsatt i samsvar med artikkel 5, 6, 8 
og 23 i denne konvensjon med sanksjoner som 
står i forhold til hvor alvorlig vedkommende 
lovbrudd er. 

2.	 Hver statspart skal bestrebe seg på å sikre at 
enhver skjønnsmessig rettslig myndighet etter 
sin nasjonale lovgivning som gjelder forfølg
ning av personer for lovbrudd som omfattes av 
denne konvensjon, utøves slik at man får størst 
mulig virkning av rettshåndhevingstiltak med 
hensyn til disse lovbruddene, samtidig som det 
tas tilbørlig hensyn til behovet for å avskrekke 
gjennomføring av slike lovbrudd. 

3.	 Når det gjelder lovbrudd fastsatt i samsvar med 
artikkel 5, 6, 8 og 23 i denne konvensjon, skal 
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tion, each State Party shall take appropriate 
measures, in accordance with its domestic law 
and with due regard to the rights of the de
fence, to seek to ensure that conditions im
posed in connection with decisions on release 
pending trial or appeal take into consideration 
the need to ensure the presence of the defend
ant at subsequent criminal proceedings. 

4.	 Each State Party shall ensure that its courts or 
other competent authorities bear in mind the 
grave nature of the offences covered by this 
Convention when considering the eventuality 
of early release or parole of persons convicted 
of such offences. 

5.	 Each State Party shall, where appropriate, es
tablish under its domestic law a long statute of 
limitations period in which to commence pro
ceedings for any offence covered by this Con
vention and a longer period where the alleged 
offender has evaded the administration of jus
tice. 

6.	 Nothing contained in this Convention shall af
fect the principle that the description of the 
offences established in accordance with this 
Convention and of the applicable legal defenc
es or other legal principles controlling the law
fulness of conduct is reserved to the domestic 
law of a State Party and that such offences shall 
be prosecuted and punished in accordance 
with that law. 

Article 12 

Confiscation and seizure 

1.	 States Parties shall adopt, to the greatest extent 
possible within their domestic legal systems, 
such measures as may be necessary to enable 
confiscation of: 
a.	 Proceeds of crime derived from offences 

covered by this Convention or property the 
value of which corresponds to that of such 
proceeds; 

b.	 Property, equipment or other instrumental
ities used in or destined for use in offences 
covered by this Convention. 

2.	 States Parties shall adopt such measures as 
may be necessary to enable the identification, 
tracing, freezing or seizure of any item referred 
to in paragraph 1 of this article for the purpose 
of eventual confiscation. 

3.	 If proceeds of crime have been transformed or 
converted, in part or in full, into other property, 
such property shall be liable to the measures 

hver statspart treffe hensiktsmessige tiltak, i 
samsvar med sin nasjonale lovgivning, samti
dig som den tar tilbørlig hensyn til forsvarets 
rettigheter, for å søke å sikre at vilkår fastsatt i 
forbindelse med avgjørelser om løslatelse i på
vente av rettssak eller anke tar hensyn til beho
vet for å sikre at tiltalte møter i en påfølgende 
straffesak. 

4.	 Hver statspart skal sikre at domstolene eller 
andre vedkommende myndigheter tar hensyn 
til alvorligheten av lovbruddene som omfattes 
av denne konvensjon, når de vurderer mulighe
ten for løslatelse før tiden eller løslatelse på 
prøve av personer som er dømt for slike lov
brudd. 

5.	 Hver statspart skal, dersom det er hensikts
messig, fastsette i samsvar med sin nasjonale 
lovgivning en lang foreldelsesfrist for å fremme 
en sak med hensyn til ethvert lovbrudd som 
omfattes av denne konvensjon, og en lengre 
frist dersom den påståtte lovbryteren har unn
dratt seg forfølgning. 

6.	 Ikke noe i denne konvensjon skal berøre prin
sippet om at beskrivelsen av lovbrudd fastsatt i 
samsvar med denne konvensjon og av de an
vendbare rettslige innsigelser eller andre retts
prinsipper som styrer lovligheten av atferd, er 
forbeholdt en statsparts nasjonale lovgivning, 
og at slike lovbrudd skal forfølges og straffes i 
samsvar med vedkommende lovgivning. 

Artikkel 12 

Inndragning og beslagleggelse 

1.	 Statspartene skal, så langt det er mulig innen
for sine nasjonale rettsordener, vedta de tiltak 
som er nødvendige for å muliggjøre inndrag
ning av: 
a.	 utbytte av en forbrytelse som stammer fra 

lovbrudd som omfattes av denne konven
sjon, eller eiendom til en verdi som tilsvarer 
verdien av slikt utbytte, 

b.	 eiendom, utstyr eller andre midler brukt i 
eller ment til bruk i lovbrudd som omfattes 
av denne konvensjon. 

2.	 Statspartene skal med sikte på inndragning 
treffe de tiltak som er nødvendige for å mu
liggjøre identifisering, sporing, frysing eller be
slagleggelse av enhver gjenstand nevnt i nr. 1 i 
denne artikkel. 

3.	 Dersom utbytte av en forbrytelse har blitt helt 
eller delvis omformet eller omdannet til annen 
eiendom, skal denne eiendommen være under
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referred to in this article instead of the pro
ceeds. 

4.	 If proceeds of crime have been intermingled 
with property acquired from legitimate sourc
es, such property shall, without prejudice to 
any powers relating to freezing or seizure, be 
liable to confiscation up to the assessed value 
of the intermingled proceeds. 

5.	 Income or other benefits derived from pro
ceeds of crime, from property into which pro
ceeds of crime have been transformed or con
verted or from property with which proceeds of 
crime have been intermingled shall also be lia
ble to the measures referred to in this article, in 
the same manner and to the same extent as 
proceeds of crime. 

6.	 For the purposes of this article and article 13 of 
this Convention, each State Party shall empow
er its courts or other competent authorities to 
order that bank, financial or commercial rec
ords be made available or be seized. States 
Parties shall not decline to act under the provi
sions of this paragraph on the ground of bank 
secrecy. 

7.	 States Parties may consider the possibility of 
requiring that an offender demonstrate the law
ful origin of alleged proceeds of crime or other 
property liable to confiscation, to the extent 
that such a requirement is consistent with the 
principles of their domestic law and with the 
nature of the judicial and other proceedings. 

8.	 The provisions of this article shall not be con
strued to prejudice the rights of bona fide third 
parties. 

9.	 Nothing contained in this article shall affect the 
principle that the measures to which it refers 
shall be defined and implemented in accord
ance with and subject to the provisions of the 
domestic law of a State Party. 

Article 13 

International cooperation for purposes of 
confiscation 

1.	 A State Party that has received a request from 
another State Party having jurisdiction over an 
offence covered by this Convention for con
fiscation of proceeds of crime, property, equip
ment or other instrumentalities referred to in 
article 12, paragraph 1, of this Convention sit
uated in its territory shall, to the greatest ex
tent possible within its domestic legal system: 
a.	 Submit the request to its competent author

lagt tiltakene nevnt i denne artikkel i stedet for 
utbyttet. 

4.	 Dersom utbytte av en forbrytelse har blitt blan
det med eiendom skaffet på lovlig måte, skal 
eiendommen, med forbehold for eventuell 
myndighet med hensyn til frysing eller beslag
leggelse, kunne inndras opp til anslått verdi av 
det blandede utbyttet. 

5.	 Inntekt eller andre fordeler som stammer fra 
utbytte av en forbrytelse, fra eiendom som ut
bytte av en forbrytelse har blitt omformet eller 
omdannet til, eller fra eiendom som utbytte av 
en forbrytelse har blitt blandet med, skal også 
være underlagt tiltakene nevnt i denne artikkel, 
på samme måte og i samme utstrekning som 
utbytte av en forbrytelse. 

6.	 For formålet med denne artikkel og artikkel 13 
i denne konvensjon skal hver statspart bemyn
dige sine domstoler eller andre vedkommende 
myndigheter til å gi pålegg om at bank-, finans
eller forretningsdokumenter skal utleveres el
ler beslaglegges. Statspartene skal ikke nekte å 
handle i henhold til bestemmelsene i dette 
nummer under henvisning til taushetsplikt om 
kunders forhold. 

7.	 Statspartene kan vurdere muligheten for å kre
ve at en lovbryter viser at påstått utbytte av en 
forbrytelse eller annen eiendom som kan inn
dras, er lovlig anskaffet, i den utstrekning et 
slikt krav er i samsvar med prinsippene i deres 
nasjonale lovgivning og med arten av rettssak 
og annen sak. 

8.	 Bestemmelsene i denne artikkel skal ikke tol
kes slik at de innskrenker rettighetene til god
troende tredjemann. 

9.	 Ikke noe i denne artikkel skal berøre prinsippet 
om at tiltakene nevnt i artikkelen skal defineres 
og gjennomføres i samsvar med og med forbe
hold for bestemmelsene i en statsparts nasjona
le lovgivning. 

Artikkel 13 

Internasjonalt samarbeid om inndragning 

1.	 En statspart som har mottatt en anmodning fra 
en annen statspart med jurisdiksjon over et lov
brudd som omfattes av denne konvensjon, om 
inndragning av utbytte av en forbrytelse, eien
dom, utstyr eller andre midler nevnt i artikkel 
12 nr. 1 i denne konvensjon som befinner seg 
på dens territorium, skal, så langt det er mulig 
innenfor sin nasjonale rettsorden: 
a.	 forelegge anmodningen for sine vedkom
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ities for the purpose of obtaining an order of 
confiscation and, if such an order is grant
ed, give effect to it; or 

b.	 Submit to its competent authorities, with a 
view to giving effect to it to the extent re
quested, an order of confiscation issued by 
a court in the territory of the requesting 
State Party in accordance with article 12, 
paragraph 1, of this Convention insofar as it 
relates to proceeds of crime, property, 
equipment or other instrumentalities re
ferred to in article 12, paragraph 1, situated 
in the territory of the requested State Party. 

2.	 Following a request made by another State Par
ty having jurisdiction over an offence covered 
by this Convention, the requested State Party 
shall take measures to identify, trace and 
freeze or seize proceeds of crime, property, 
equipment or other instrumentalities referred 
to in article 12, paragraph 1, of this Convention 
for the purpose of eventual confiscation to be 
ordered either by the requesting State Party or, 
pursuant to a request under paragraph 1 of this 
article, by the requested State Party. 

3.	 The provisions of article 18 of this Convention 
are applicable, mutatis mutandis, to this article. 
In addition to the information specified in arti
cle 18, paragraph 15, requests made pursuant 
to this article shall contain: 
a.	 In the case of a request pertaining to para

graph 1 (a) of this article, a description of 
the property to be confiscated and a state
ment of the facts relied upon by the request
ing State Party sufficient to enable the re
quested State Party to seek the order under 
its domestic law; 

b.	 In the case of a request pertaining to para
graph 1 (b) of this article, a legally admis
sible copy of an order of confiscation upon 
which the request is based issued by the 
requesting State Party, a statement of the 
facts and information as to the extent to 
which execution of the order is requested; 

c.	 In the case of a request pertaining to para
graph 2 of this article, a statement of the 
facts relied upon by the requesting State 
Party and a description of the actions re
quested. 

4.	 The decisions or actions provided for in para
graphs 1 and 2 of this article shall be taken by 
the requested State Party in accordance with 
and subject to the provisions of its domestic 

mende myndigheter med sikte på å  få en 
avgjørelse om inndragning og, dersom slik 
avgjørelse tas, la den iverksettes, eller 

b.	 forelegge for sine vedkommende myndig
heter, med sikte på å la den iverksettes i 
den utstrekning det er anmodet om det, en 
avgjørelse om inndragning avsagt av en 
domstol på territoriet til den anmodende 
statspart i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i 
denne konvensjon i den utstrekning den 
gjelder utbytte av en forbrytelse, eiendom, 
utstyr eller andre midler nevnt i artikkel 12 
nr. 1 som befinner seg på territoriet til den 
anmodede statspart. 

2.	 Etter å ha mottatt en anmodning fra en annen 
statspart med jurisdiksjon over et lovbrudd 
som omfattes av denne konvensjon, skal den 
anmodede statspart treffe tiltak for å identifise
re, spore og fryse eller beslaglegge utbytte av 
en forbrytelse, eiendom, utstyr eller andre mid
ler nevnt i artikkel 12 nr. 1 i denne konvensjon 
for at inndragning skal kunne bli besluttet en-
ten av den anmodende statspart eller, i henhold 
til en anmodning etter nr. 1 i denne artikkel, av 
den anmodede statspart. 

3.	 Bestemmelsene i artikkel 18 i denne konven
sjon får tilsvarende anvendelse på denne artik
kel. I tillegg til opplysningene angitt i artikkel 
18 nr. 15 skal anmodninger framsatt i henhold 
til denne artikkel inneholde: 
a.	 når det gjelder en anmodning med hensyn 

til nr. 1 bokstav a) i denne artikkel, en be
skrivelse av eiendommen som skal inndras, 
og en uttalelse om hvilke fakta den anmo
dende statspart legger til grunn, som er til
strekkelig til at den anmodede statspart kan 
be om avgjørelsen i henhold til sin nasjona
le lovgivning, 

b.	 når det gjelder en anmodning med hensyn 
til nr. 1 bokstav b) i denne artikkel, et retts
lig akseptabelt eksemplar av avgjørelsen 
om inndragning som anmodningen er grun
net på, utstedt av den anmodende statspart, 
en uttalelse om fakta og opplysninger om i 
hvilken utstrekning det anmodes om full
byrding av avgjørelsen, 

c.	 når det gjelder en anmodning med hensyn 
til nr. 2 i denne artikkel, en uttalelse om 
hvilke fakta den anmodende statspart leg
ger til grunn, og en beskrivelse av hvilke 
handlinger det anmodes om. 

4.	 Avgjørelsene eller handlingene fastsatt i nr. 1 
og 2 i denne artikkel skal tas og foretas av den 
anmodede statspart i samsvar med og med for-
behold for bestemmelsene i dens nasjonale lov
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law and its procedural rules or any bilateral or 
multilateral treaty, agreement or arrangement 
to which it may be bound in relation to the 
requesting State Party. 

5.	 Each State Party shall furnish copies of its laws 
and regulations that give effect to this article 
and of any subsequent changes to such laws 
and regulations or a description thereof to the 
Secretary-General of the United Nations. 

6.	 If a State Party elects to make the taking of the 
measures referred to in paragraphs 1 and 2 of 
this article conditional on the existence of a 
relevant treaty, that State Party shall consider 
this Convention the necessary and sufficient 
treaty basis. 

7.	 Cooperation under this article may be refused 
by a State Party if the offence to which the 
request relates is not an offence covered by this 
Convention. 

8.	 The provisions of this article shall not be con
strued to prejudice the rights of bona fide third 
parties. 

9.	 States Parties shall consider concluding bilater
al or multilateral treaties, agreements or ar
rangements to enhance the effectiveness of in
ternational cooperation undertaken pursuant to 
this article. 

Article 14 

Disposal of confiscated proceeds of crime or 
property 

1.	 Proceeds of crime or property confiscated by a 
State Party pursuant to articles 12 or 13, para
graph 1, of this Convention shall be disposed of 
by that State Party in accordance with its do
mestic law and administrative procedures. 

2.	 When acting on the request made by another 
State Party in accordance with article 13 of this 
Convention, States Parties shall, to the extent 
permitted by domestic law and if so requested, 
give priority consideration to returning the con
fiscated proceeds of crime or property to the 
requesting State Party so that it can give com
pensation to the victims of the crime or return 
such proceeds of crime or property to their 
legitimate owners. 

3.	 When acting on the request made by another 
State Party in accordance with articles 12 and 
13 of this Convention, a State Party may give 
special consideration to concluding agree
ments or arrangements on: 

givning og dens saksbehandlingsregler eller 
bilaterale eller multilaterale traktater, avtaler 
eller ordninger som den måtte være bundet av i 
forhold til den anmodende statspart. 

5.	 Hver statspart skal sende eksemplarer av sine 
lover og forskrifter som lar denne artikkel tre i 
kraft, og av alle senere endringer i slike lover 
og forskrifter, eller en beskrivelse av disse, til 
De forente nasjoners generalsekretær. 

6.	 Dersom en statspart velger å gjøre gjennom
føringen av tiltakene nevnt i nr. 1 og 2 i denne 
artikkel betinget av at det finnes en relevant 
traktat, skal vedkommende statspart anse den-
ne konvensjon som et nødvendig og tilstrekke
lig traktatgrunnlag. 

7.	 En statspart kan nekte samarbeid i henhold til 
denne artikkel dersom lovbruddet anmodnin
gen gjelder, ikke er et lovbrudd som omfattes 
av denne konvensjon. 

8.	 Bestemmelsene i denne artikkel skal ikke tol
kes slik at de innskrenker rettighetene til god
troende tredjemann. 

9.	 Statspartene skal vurdere å inngå bilaterale el
ler multilaterale traktater, avtaler eller ordnin
ger for å forsterke virkningen av internasjonalt 
samarbeid i henhold til denne artikkel. 

Artikkel 14 

Råderett over inndratt utbytte av en 
forbrytelse eller eiendom 

1.	 Utbytte av en forbrytelse eller eiendom inn
dratt av en statspart i henhold til artikkel 12 
eller 13 nr. 1 i denne konvensjon skal rådes 
over av vedkommende statspart i samsvar med 
dens nasjonale lovgivning og administrative 
framgangsmåter. 

2.	 Når statspartene handler på anmodning fram
satt av en annen statspart i samsvar med artik
kel 13 i denne konvensjon, skal de, i den ut
strekning det er tillatt etter nasjonal lovgivning, 
og dersom de anmodes om det, særlig vurdere 
å tilbakeføre inndratt utbytte av en forbrytelse 
eller eiendom til den anmodende statspart slik 
at den kan gi erstatning til ofrene for forbrytel
sen eller tilbakeføre utbytte av en forbrytelse 
eller eiendom til de rettmessige eierne. 

3.	 Når en statspart handler på anmodning fram
satt av en annen statspart i samsvar med artik
kel 12 og 13 i denne konvensjon, kan den sær
lig vurdere å inngå avtaler eller ordninger om: 
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a.	 Contributing the value of such proceeds of 
crime or property or funds derived from the 
sale of such proceeds of crime or property 
or a part thereof to the account designated 
in accordance with article 30, paragraph 2 
(c), of this Convention and to intergovern
mental bodies specializing in the fight 
against organized crime; 

b.	 Sharing with other States Parties, on a regu
lar or case-by-case basis, such proceeds of 
crime or property, or funds derived from 
the sale of such proceeds of crime or prop
erty, in accordance with its domestic law or 
administrative procedures. 

Article 15 

Jurisdiction 

1.	 Each State Party shall adopt such measures as 
may be necessary to establish its jurisdiction 
over the offences established in accordance 
with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention 
when: 
a.	 The offence is committed in the territory of 

that State Party; or 
b.	 The offence is committed on board a vessel 

that is flying the flag of that State Party or 
an aircraft that is registered under the laws 
of that State Party at the time that the of
fence is committed. 

2.	 Subject to article 4 of this Convention, a State 
Party may also establish its jurisdiction over 
any such offence when: 
a.	 The offence is committed against a national 

of that State Party; 
b.	 The offence is committed by a national of 

that State Party or a stateless person who 
has his or her habitual residence in its terri
tory; or 

c.	 The offence is: 
i.	 One of those established in accordance 

with article 5, paragraph 1, of this Con
vention and is committed outside its ter
ritory with a view to the commission of a 
serious crime within its territory; 

ii.	 One of those established in accordance 
with article 6, paragraph 1 (b) (ii), of 
this Convention and is committed out
side its territory with a view to the com
mission of an offence established in ac
cordance with article 6, paragraph 1 (a) 

a.	 å bidra med verdien av utbytte av en forbry
telse eller eiendom eller midler som stam
mer fra salg av utbytte av en forbrytelse 
eller eiendom, eller en del av denne til kon
toen som er valgt i samsvar med artikkel 30 
nr. 2 bokstav c) i denne konvensjon, og til 
mellomstatlige organisasjoner som spesiali
serer seg på å bekjempe organisert krimi
nalitet, 

b.	 å dele med andre statsparter, regelmessig 
eller i hvert enkelt tilfelle, utbytte av en for
brytelse eller eiendom, eller midler som 
stammer fra salg av utbytte av en forbrytel
se eller eiendom, i samsvar med sin nasjo
nale lovgivning eller administrative fram
gangsmåter. 

Artikkel 15 

Jurisdiksjon 

1.	 Hver statspart skal treffe de tiltak som er nød
vendige for å fastsette sin jurisdiksjon over lov
bruddene fastsatt i samsvar med artikkel 5, 6, 8 
og 23 i denne konvensjon når: 

a.	 lovbruddet er begått på territoriet til ved
kommende statspart, eller 

b.	 lovbruddet er begått om bord på et fartøy 
som fører vedkommende statsparts flagg, 
eller et luftfartøy som er registrert i hen-
hold til vedkommende statsparts lover på 
det tidspunktet lovbruddet begås. 

2.	 Med forbehold for artikkel 4 i denne konven
sjon kan en statspart også fastsette sin juris
diksjon over ethvert slikt lovbrudd når: 
a.	 lovbruddet er begått mot en statsborger av 

vedkommende statspart, 
b.	 lovbruddet er begått av en statsborger av 

vedkommende statspart eller en statsløs 
person som til vanlig er bosatt på dens terri
torium, eller 

c.	 lovbruddet er: 
i.	 et av dem som er fastsatt i samsvar med 

artikkel 5 nr. 1 i denne konvensjon og er 
begått utenfor dens territorium med sik
te på gjennomføring av en alvorlig for
brytelse på dens territorium, 

ii.	 et av dem som er fastsatt i samsvar med 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) ii) i denne 
konvensjon og er begått utenfor dens 
territorium med sikte på gjennomføring 
av et lovbrudd fastsatt i samsvar med 
artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i) eller ii) eller 
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(i) or (ii) or (b) (i), of this Convention
within its territory. 

3.	 For the purposes of article 16, paragraph 10, of 
this Convention, each State Party shall adopt 
such measures as may be necessary to estab
lish its jurisdiction over the offences covered 
by this Convention when the alleged offender 
is present in its territory and it does not extra
dite such person solely on the ground that he 
or she is one of its nationals. 

4.	 Each State Party may also adopt such mea
sures as may be necessary to establish its juris
diction over the offences covered by this Con
vention when the alleged offender is present in 
its territory and it does not extradite him or 
her. 

5.	 If a State Party exercising its jurisdiction under 
paragraph 1 or 2 of this article has been noti
fied, or has otherwise learned, that one or more 
other States Parties are conducting an investi
gation, prosecution or judicial proceeding in 
respect of the same conduct, the competent 
authorities of those States Parties shall, as ap
propriate, consult one another with a view to 
coordinating their actions. 

6.	 Without prejudice to norms of general interna
tional law, this Convention does not exclude 
the exercise of any criminal jurisdiction estab
lished by a State Party in accordance with its 
domestic law. 

Article 16 

Extradition 

1.	 This article shall apply to the offences covered 
by this Convention or in cases where an of
fence referred to in article 3, paragraph 1 (a) or 
(b), involves an organized criminal group and 
the person who is the subject of the request for 
extradition is located in the territory of the re
quested State Party, provided that the offence 
for which extradition is sought is punishable 
under the domestic law of both the requesting 
State Party and the requested State Party. 

2.	 If the request for extradition includes several 
separate serious crimes, some of which are not 
covered by this article, the requested State Par
ty may apply this article also in respect of the 
latter offences. 

3.	 Each of the offences to which this article ap
plies shall be deemed to be included as an ex

bokstav b) i) i denne konvensjon på 
dens territorium. 

3.	 Med hensyn til artikkel 16 nr. 10 i denne kon
vensjon skal hver statspart treffe de tiltak som 
er nødvendige for å fastsette sin jurisdiksjon 
over lovbruddene som omfattes av denne kon
vensjon, når den påståtte lovbryteren befinner 
seg på statspartens territorium og statsparten 
ikke utleverer vedkommende utelukkende på 
grunn av at vedkommende er statsborger av 
statsparten. 

4.	 Hver statspart kan også treffe de tiltak som er 
nødvendige for å fastsette sin jurisdiksjon over 
lovbruddene som omfattes av denne konven
sjon, når den påståtte lovbryteren befinner seg 
på dens territorium og statsparten ikke utleve
rer vedkommende. 

5.	 Dersom en statspart som utøver sin jurisdiks
jon i henhold til nr. 1 eller 2 i denne artikkel, 
har fått underretning om eller har fått vite på 
annen måte at en eller flere andre statsparter 
gjennomfører etterforskning, forfølgning eller 
rettssak når det gjelder samme atferd, skal ved
kommende myndigheter i disse statspartene, 
når det er hensiktsmessig, samrå seg med 
hverandre med sikte på å samordne sine hand-
linger. 

6.	 Med forbehold for normene i den allmenne fol
keretten utelukker ikke denne konvensjon ut
øvelse av kompetanse i straffesaker fastsatt av 
en statspart i samsvar med sin nasjonale lovgiv
ning. 

Artikkel 16 

Utlevering 

1.	 Denne artikkel får anvendelse på lovbruddene 
som omfattes av denne konvensjon, eller i sa
ker der et lovbrudd nevnt i artikkel 3 nr. 1 
bokstav a) eller b) omfatter en organisert kri
minell gruppe, og personen som er gjenstand 
for anmodningen om utlevering, befinner seg 
på territoriet til den anmodede statspart, forut
satt at lovbruddet som det søkes om utlevering 
for, er straffbart i henhold til den nasjonale lov
givningen til både den anmodende statspart og 
den anmodede statspart. 

2.	 Dersom anmodningen om utlevering omfatter 
flere atskilte alvorlige forbrytelser, og noen av 
dem ikke omfattes av denne artikkel, kan den 
anmodede statspart anvende denne artikkel 
også på de sistnevnte lovbruddene. 

3.	 Hvert av lovbruddene som denne artikkel får 
anvendelse på, skal, i enhver eksisterende utle
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traditable offence in any extradition treaty ex
isting between States Parties. States Parties un
dertake to include such offences as extradit
able offences in every extradition treaty to be 
concluded between them. 

4.	 If a State Party that makes extradition condi
tional on the existence of a treaty receives a 
request for extradition from another State Par
ty with which it has no extradition treaty, it may 
consider this Convention the legal basis for ex
tradition in respect of any offence to which this 
article applies. 

5.	 States Parties that make extradition conditional 
on the existence of a treaty shall: 
a.	 At the time of deposit of their instrument of 

ratification, acceptance, approval of or ac
cession to this Convention, inform the Sec-
retary-General of the United Nations 
whether they will take this Convention as 
the legal basis for cooperation on extradi
tion with other States Parties to this Con
vention; and 

b.	 If they do not take this Convention as the 
legal basis for cooperation on extradition, 
seek, where appropriate, to conclude trea
ties on extradition with other States Parties 
to this Convention in order to implement 
this article. 

6.	 States Parties that do not make extradition con
ditional on the existence of a treaty shall recog
nize offences to which this article applies as 
extraditable offences between themselves. 

7.	 Extradition shall be subject to the conditions 
provided for by the domestic law of the re
quested State Party or by applicable extradition 
treaties, including, inter alia, conditions in rela
tion to the minimum penalty requirement for 
extradition and the grounds upon which the 
requested State Party may refuse extradition. 

8.	 States Parties shall, subject to their domestic 
law, endeavour to expedite extradition proce
dures and to simplify evidentiary requirements 
relating thereto in respect of any offence to 
which this article applies. 

9.	 Subject to the provisions of its domestic law 
and its extradition treaties, the requested State 
Party may, upon being satisfied that the cir
cumstances so warrant and are urgent and at 
the request of the requesting State Party, take a 
person whose extradition is sought and who is 
present in its territory into custody or take oth

veringstraktat mellom statspartene, anses som 
et lovbrudd som kan medføre utlevering. Stats
partene forplikter seg til å ta med slike lov
brudd som lovbrudd kan medføre utlevering, i 
enhver utleveringstraktat som inngås mellom 
dem. 

4.	 Dersom en statspart som gjør utlevering betin
get av at det finnes en traktat, mottar en anmod
ning om utlevering fra en annen statspart som 
den ikke har noen utleveringstraktat med, kan 
den anse denne konvensjon som det rettslige 
grunnlaget for utlevering med hensyn til et
hvert lovbrudd som denne artikkel får anven
delse på. 

5.	 Statsparter som gjør utlevering betinget av at 
det finnes en traktat, skal: 
a.	 på tidspunktet for deponering av sitt ratifi

kasjons-, godtakelses- godkjennings- eller 
tiltredelsesdokument for denne konven
sjon, underrette De forente nasjoners gene
ralsekretær om de vil godta denne konven
sjon som det rettslige grunnlaget for samar
beid om utlevering med andre statsparter i 
denne konvensjon, og 

b.	 dersom de ikke godtar denne konvensjon 
som det rettslige grunnlaget for samarbeid 
om utlevering, søke, når det er hensikts
messig, å inngå traktater om utlevering 
med andre statsparter i denne konvensjon 
for å gjennomføre denne artikkel. 

6.	 Statsparter som ikke gjør utlevering betinget 
av at det finnes en traktat, skal seg imellom 
betrakte lovbrudd som denne artikkel får an
vendelse på, som lovbrudd som kan medføre 
utlevering. 

7.	 Utlevering skal skje i henhold til vilkårene fast
satt i den anmodede statsparts nasjonale lovgiv
ning eller i gjeldende utleveringstraktater, her-
under vilkår om krav om minstestraff for utle
vering og på hvilket grunnlag den anmodede 
statspart kan nekte utlevering. 

8.	 Statspartene skal, med forbehold for sin nasjo
nale lovgivning, bestrebe seg på å utføre utleve
ringsprosedyrer raskt og å forenkle tilhørende 
beviskrav i forhold til ethvert lovbrudd som 
denne artikkel får anvendelse på. 

9.	 Med forbehold for bestemmelsene i sin nasjo
nale lovgivning og sine utleveringstraktater 
kan den anmodede statspart, dersom den fin
ner at forholdene gir grunnlag for det, og det 
haster, og på anmodning fra den anmodende 
statspart, arrestere en person som søkes utle
vert, og som befinner seg på dens territorium, 
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er appropriate measures to ensure his or her 
presence at extradition proceedings. 

10. A State Party in whose territory an alleged of
fender is found, if it does not extradite such 
person in respect of an offence to which this 
article applies solely on the ground that he or 
she is one of its nationals, shall, at the request 
of the State Party seeking extradition, be 
obliged to submit the case without undue delay 
to its competent authorities for the purpose of 
prosecution. Those authorities shall take their 
decision and conduct their proceedings in the 
same manner as in the case of any other of
fence of a grave nature under the domestic law 
of that State Party. The States Parties con
cerned shall cooperate with each other, in par
ticular on procedural and evidentiary aspects, 
to ensure the efficiency of such prosecution. 

11. Whenever a State Party is permitted under its 
domestic law to extradite or otherwise surren
der one of its nationals only upon the condition 
that the person will be returned to that State 
Party to serve the sentence imposed as a result 
of the trial or proceedings for which the extra
dition or surrender of the person was sought 
and that State Party and the State Party seeking 
the extradition of the person agree with this 
option and other terms that they may deem 
appropriate, such conditional extradition or 
surrender shall be sufficient to discharge the 
obligation set forth in paragraph 10 of this arti
cle. 

12. If extradition, sought for purposes of enforcing 
a sentence, is refused because the person 
sought is a national of the requested State Par
ty, the requested Party shall, if its domestic law 
so permits and in conformity with the require
ments of such law, upon application of the re
questing Party, consider the enforcement of 
the sentence that has been imposed under the 
domestic law of the requesting Party or the 
remainder thereof. 

13. Any person regarding whom proceedings are 
being carried out in connection with any of the 
offences to which this article applies shall be 
guaranteed fair treatment at all stages of the 
proceedings, including enjoyment of all the 
rights and guarantees provided by the domes
tic law of the State Party in the territory of 
which that person is present. 

14. Nothing in this Convention shall be interpreted 
as imposing an obligation to extradite if the 
requested State Party has substantial grounds 

eller treffe andre hensiktsmessige tiltak for å 
sikre at vedkommende møter ved behandlin
gen av utleveringssaken. 

10. En statspart på hvis territorium en påstått lov
bryter blir funnet, skal, dersom statsparten 
ikke utleverer vedkommende for et lovbrudd 
som denne artikkel får anvendelse på, uteluk
kende på grunn av at vedkommende er stats
borger av statsparten, på anmodning fra den 
statsparten som søker utlevering, være forplikt
et til å forelegge saken for sine vedkommende 
myndigheter uten ugrunnet opphold med sikte 
på forfølgning. Disse myndighetene skal ta sin 
avgjørelse og behandle saken på samme måte 
som det gjøres med hensyn til ethvert annet 
lovbrudd av alvorlig art i henhold til den nasjo
nale lovgivningen til vedkommende statspart. 
De berørte statspartene skal samarbeide med 
hverandre, særlig om rettergangs- og bevisas
pekt, for å sikre effektiv forfølgning. 

11. Dersom en statspart i henhold til sin nasjonale 
lovgivning kan utlevere en av sine statsborgere 
bare dersom personen blir tilbakeført til ved
kommende statspart for å sone dommen som 
ble idømt som følge av rettssaken eller saksbe
handlingen som det ble søkt om utlevering av 
vedkommende for, og vedkommende statspart 
og statsparten som søker utlevering av perso
nen, samtykker i denne muligheten og andre 
vilkår som de mener er hensiktsmessige, skal 
slik betinget utlevering være tilstrekkelig til å 
oppfylle forpliktelsen nevnt i nr. 10 i denne ar
tikkel. 

12. Dersom en utlevering som søkes for å fullbyr
de en dom, nektes fordi personen som søkes 
utlevert, er statsborger av den anmodede stats-
part, skal den anmodede part, dersom dens na
sjonale lovgivning tillater det, og i samsvar med 
kravene i denne lovgivningen, på begjæring fra 
den anmodende part vurdere fullbyrdingen av 
dommen som har blitt idømt i henhold til den 
nasjonale lovgivningen til den anmodende part, 
eller det som gjenstår av den. 

13. En person som det er innledet forfølgning av i 
forbindelse med noen av lovbruddene som 
denne artikkel får anvendelse på, skal sikres 
rettferdig behandling på alle trinn i forfølgnin
gen, og skal blant annet ha alle rettigheter og 
garantier som er fastsatt i den nasjonale lovgiv
ningen til den statsparten som personen befin
ner seg på territoriet til. 

14. Ikke noe i denne konvensjon skal tolkes slik at 
det innebærer en forpliktelse til å utlevere, der
som den anmodede statspart har gode grunner 



34 St.prp. nr. 58	 2002–2003 
Om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen mot grenseoverskridande organisert kriminalitet og 

tre utfyllande protokollar 

for believing that the request has been made 
for the purpose of prosecuting or punishing a 
person on account of that person«s sex, race, 
religion, nationality, ethnic origin or political 
opinions or that compliance with the request 
would cause prejudice to that person«s position 
for any one of these reasons. 

15. States Parties may not refuse a request for ex
tradition on the sole ground that the offence is 
also considered to involve fiscal matters. 

16. Before refusing extradition, the requested 
State Party shall, where appropriate, consult 
with the requesting State Party to provide it 
with ample opportunity to present its opinions 
and to provide information relevant to its alle
gation. 

17. States Parties shall seek to conclude bilateral 
and multilateral agreements or arrangements 
to carry out or to enhance the effectiveness of 
extradition. 

Article 17 

Transfer of sentenced persons 

States Parties may consider entering into bilateral 
or multilateral agreements or arrangements on the 
transfer to their territory of persons sentenced to 
imprisonment or other forms of deprivation of lib
erty for offences covered by this Convention, in 
order that they may complete their sentences 
there. 

Article 18 

Mutual legal assistance 

1.	 States Parties shall afford one another the 
widest measure of mutual legal assistance in 
investigations, prosecutions and judicial pro
ceedings in relation to the offences covered by 
this Convention as provided for in article 3 and 
shall reciprocally extend to one another similar 
assistance where the requesting State Party 
has reasonable grounds to suspect that the of
fence referred to in article 3, paragraph 1 (a) or 
(b), is transnational in nature, including that 
victims, witnesses, proceeds, instrumentalities 
or evidence of such offences are located in the 
requested State Party and that the offence in
volves an organized criminal group. 

2.	 Mutual legal assistance shall be afforded to the 
fullest extent possible under relevant laws, 
treaties, agreements and arrangements of the 

til å tro at anmodningen har blitt framsatt for å 
forfølge eller å straffe en person på grunn av 
personens kjønn, rase, religion, nasjonalitet, et
niske opprinnelse eller politiske meninger eller 
at å etterkomme anmodningen ville skade per
sonens stilling av en av disse grunnene. 

15. Statspartene kan ikke nekte å etterkomme en 
anmodning om utlevering bare på grunn av at 
lovbruddet også anses å dreie seg om skatte
messige forhold. 

16. Før den anmodede statspart nekter utlevering, 
skal den, når det er hensiktsmessig, samrå seg 
med den anmodende statspart for å gi den god 
tid til å legge fram sine synspunkter og å gi 
opplysninger som er relevante for sin påstand. 

17. Statspartene skal søke å inngå bilaterale og 
multilaterale avtaler eller ordninger for å gjen
nomføre eller å lette utleveringen. 

Artikkel 17 

Overføring av domfelte 

Statspartene kan vurdere å inngå bilaterale eller 
multilaterale avtaler eller ordninger om overføring 
til sitt territorium av personer som er dømt til feng
sel eller andre former for frihetsberøvelse for lov
brudd som omfattes av denne konvensjon, for at de 
skal kunne sone dommene sine der. 

Artikkel 18 

Gjensidig juridisk bistand 

1.	 Statspartene skal yte hverandre mest mulig 
gjensidig juridisk bistand i etterforskning, for
følgning og rettssaker med hensyn til lovbrud
dene som omfattes av denne konvensjon, som 
fastsatt i artikkel 3, og skal gjensidig yte hver
andre tilsvarende bistand der den anmodende 
statspart har rimelig grunn til å mistenke at 
lovbruddet nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) 
eller b) er av grenseoverskridende art, herun
der at ofre, vitner, utbytte, midler eller bevis på 
slike lovbrudd befinner seg i den anmodede 
statspart, og at lovbruddet omfatter en organi
sert kriminell gruppe. 

2.	 Gjensidig juridisk bistand skal ytes så langt det 
er mulig i henhold til den anmodede statsparts 
relevante lover, traktater, avtaler og ordninger 
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requested State Party with respect to investiga
tions, prosecutions and judicial proceedings in 
relation to the offences for which a legal person 
may be held liable in accordance with article 10 
of this Convention in the requesting State Par
ty. 

3.	 Mutual legal assistance to be afforded in ac
cordance with this article may be requested for 
any of the following purposes: 
a.	 Taking evidence or statements from per

sons; 
b.	 Effecting service of judicial documents; 
c.	 Executing searches and seizures, and freez

ing; 
d.	 Examining objects and sites; 
e.	 Providing information, evidentiary items 

and expert evaluations; 
f.	 Providing originals or certified copies of rel

evant documents and records, including 
government, bank, financial, corporate or 
business records; 

g.	 Identifying or tracing proceeds of crime, 
property, instrumentalities or other things 
for evidentiary purposes; 

h.	 Facilitating the voluntary appearance of 
persons in the requesting State Party; 

i.	 Any other type of assistance that is not con
trary to the domestic law of the requested 
State Party. 

4.	 Without prejudice to domestic law, the compe
tent authorities of a State Party may, without 
prior request, transmit information relating to 
criminal matters to a competent authority in 
another State Party where they believe that 
such information could assist the authority in 
undertaking or successfully concluding inqui
ries and criminal proceedings or could result in 
a request formulated by the latter State Party 
pursuant to this Convention. 

5.	 The transmission of information pursuant to 
paragraph 4 of this article shall be without prej
udice to inquiries and criminal proceedings in 
the State of the competent authorities provid
ing the information. The competent authorities 
receiving the information shall comply with a 
request that said information remain confiden
tial, even temporarily, or with restrictions on its 
use. However, this shall not prevent the receiv
ing State Party from disclosing in its proceed
ings information that is exculpatory to an ac
cused person. In such a case, the receiving 
State Party shall notify the transmitting State 
Party prior to the disclosure and, if so request
ed, consult with the transmitting State Party. If, 

når det gjelder etterforskning, forfølgning og 
rettssaker med hensyn til lovbruddene som en 
juridisk person kan holdes ansvarlig for, i sam
svar med artikkel 10 i denne konvensjon, i den 
anmodende statspart. 

3.	 Det kan anmodes om gjensidig juridisk bistand 
som skal ytes i samsvar med denne artikkel, til 
hvert av følgende formål: 
a.	 å avhøre eller å oppta forklaring av perso

ner, 
b.	 å forkynne rettslige dokumenter, 
c.	 å gjennomføre ransakinger og beslagleg

gelser samt frysing, 
d.	 å undersøke gjenstander og steder, 
e.	 å skaffe opplysninger, bevisgjenstander og 

ekspertuttalelser, 
f.	 å skaffe originaler eller bekreftede kopier 

av aktuelle dokumenter, herunder forvalt
nings-, bank-, finans-, selskaps- eller forret
ningsdokumenter, 

g.	 å identifisere eller spore utbytte av forbry
telse, eiendom, midler eller andre ting til 
bevisformål, 

h.	 å legge til rette for at personer møter frivil
lig i den anmodende statspart, 

i.	 enhver annen bistand som ikke er i strid 
med den nasjonale lovgivningen til den an
modede statspart. 

4.	 Med forbehold for nasjonal lovgivning kan ved
kommende myndigheter i en statspart uten an
modning på forhånd sende opplysninger som 
gjelder straffbare forhold, til en vedkommende 
myndighet i en annen statspart dersom de me
ner at slike opplysninger kan hjelpe myndighe
ten med å foreta eller på en vellykket måte 
avslutte gransking og straffeforfølgning eller 
kan føre til en anmodning formulert av sist
nevnte statspart i henhold til denne konven
sjon. 

5.	 Sending av opplysninger i henhold til nr. 4 i 
denne artikkel skal ikke berøre gransking og 
straffeforfølgning i staten til de vedkommende 
myndighetene som gir opplysningene. Ved
kommende myndigheter som mottar opplys
ningene, skal etterkomme en anmodning om at 
nevnte opplysninger skal være fortrolige, selv 
midlertidig, eller at det skal være begrensnin
ger på bruken av dem. Dette skal imidlertid 
ikke hindre mottakerstatsparten i å åpenbare i 
sin saksbehandling opplysninger som er straf
fefritakende for en anklaget person. I et slikt 
tilfelle skal mottakerstatsparten underrette av
senderstatsparten før åpenbaringen og, der
som den anmodes om det, samrå seg med av
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in an exceptional case, advance notice is not 
possible, the receiving State Party shall inform 
the transmitting State Party of the disclosure 
without delay. 

6.	 The provisions of this article shall not affect the 
obligations under any other treaty, bilateral or 
multilateral, that governs or will govern, in 
whole or in part, mutual legal assistance. 

7.	 Paragraphs 9 to 29 of this article shall apply to 
requests made pursuant to this article if the 
States Parties in question are not bound by a 
treaty of mutual legal assistance. If those States 
Parties are bound by such a treaty, the corre
sponding provisions of that treaty shall apply 
unless the States Parties agree to apply para
graphs 9 to 29 of this article in lieu thereof. 
States Parties are strongly encouraged to apply 
these paragraphs if they facilitate cooperation. 

8.	 States Parties shall not decline to render mu
tual legal assistance pursuant to this article on 
the ground of bank secrecy. 

9.	 States Parties may decline to render mutual 
legal assistance pursuant to this article on the 
ground of absence of dual criminality. Howev
er, the requested State Party may, when it 
deems appropriate, provide assistance, to the 
extent it decides at its discretion, irrespective 
of whether the conduct would constitute an of
fence under the domestic law of the requested 
State Party. 

10. A person who is being detained or is serving a 
sentence in the territory of one State Party 
whose presence in another State Party is re
quested for purposes of identification, testimo
ny or otherwise providing assistance in obtain
ing evidence for investigations, prosecutions or 
judicial proceedings in relation to offences cov
ered by this Convention may be transferred if 
the following conditions are met: 
a.	 The person freely gives his or her informed 

consent; 
b.	 The competent authorities of both States 

Parties agree, subject to such conditions as 
those States Parties may deem appropriate. 

11. For the purposes of paragraph 10 of this article: 

a.	 The State Party to which the person is 
transferred shall have the authority and 
obligation to keep the person transferred in 
custody, unless otherwise requested or au
thorized by the State Party from which the 
person was transferred; 

senderstatsparten. Dersom det unntaksvis ikke 
er mulig å gi underretning på forhånd, skal 
mottakerstatsparten uten opphold underrette 
avsenderstatsparten om åpenbaringen. 

6.	 Bestemmelsene i denne artikkel skal ikke be
røre forpliktelser i henhold til andre traktater, 
bilaterale eller multilaterale, som helt eller del-
vis regulerer eller kommer til å regulere gjensi
dig juridisk bistand. 

7.	 Nr. 9 til 29 i denne artikkel får anvendelse på 
anmodninger framsatt i henhold til denne artik
kel dersom de aktuelle statspartene ikke er 
bundet av en traktat om gjensidig juridisk bi-
stand. Dersom statspartene er bundet av en 
slik traktat, får de tilsvarende bestemmelsene i 
vedkommende traktat anvendelse med mindre 
statspartene blir enige om å anvende nr. 9 til 29 
i denne artikkel i stedet. Statspartene oppford
res sterkt til å anvende disse numrene dersom 
de legger til rette for samarbeid. 

8.	 Statspartene skal ikke nekte å gi gjensidig juri-
disk bistand i henhold til denne artikkel på 
grunn av taushetsplikt om kunders forhold. 

9.	 Statspartene kan nekte å gi gjensidig juridisk 
bistand i henhold til denne artikkel dersom det 
ikke foreligger dobbel straffbarhet. Imidlertid 
kan den anmodede statspart, når den anser det 
hensiktsmessig, yte bistand i den utstrekning 
den selv avgjør etter eget skjønn, selv om at
ferden utgjør et lovbrudd i henhold til den na
sjonale lovgivningen til den anmodede stats-
part. 

10. En person som holdes i fengslig forvaring, eller 
som soner en dom på territoriet til en statspart, 
som det anmodes om skal være til stede i en 
annen statspart med tanke på identifisering, 
forklaring eller annen ytelse av hjelp til å skaffe 
bevis i etterforskning, forfølgning eller rettssa
ker med hensyn til lovbrudd som omfattes av 
denne konvensjon, kan overføres dersom føl
gende vilkår er oppfylt: 
a.	 personen gir sitt informerte samtykke frivil

lig, 
b.	 vedkommende myndigheter i begge stats

partene er enige, med forbehold for vilkår 
som disse statspartene måtte anse hensikts
messige. 

11. Med hensyn til nr. 10 i denne artikkel gjelder 
følgende: 
a.	 Statsparten som personen overføres til, skal 

ha myndighet og plikt til å holde den over
førte personen i fengslig forvaring, med 
mindre statsparten som personen ble over
ført fra, har anmodet om eller godkjent noe 
annet. 
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b.	 The State Party to which the person is 
transferred shall without delay implement 
its obligation to return the person to the 
custody of the State Party from which the 
person was transferred as agreed before
hand, or as otherwise agreed, by the com
petent authorities of both States Parties; 

c.	 The State Party to which the person is 
transferred shall not require the State Party 
from which the person was transferred to 
initiate extradition proceedings for the re
turn of the person; 

d.	 The person transferred shall receive credit 
for service of the sentence being served in 
the State from which he or she was trans
ferred for time spent in the custody of the 
State Party to which he or she was trans
ferred. 

12. Unless the State Party from which a person is 
to be transferred in accordance with para
graphs 10 and 11 of this article so agrees, that 
person, whatever his or her nationality, shall 
not be prosecuted, detained, punished or sub
jected to any other restriction of his or her 
personal liberty in the territory of the State to 
which that person is transferred in respect of 
acts, omissions or convictions prior to his or 
her departure from the territory of the State 
from which he or she was transferred. 

13. Each State Party shall designate a central au
thority that shall have the responsibility and 
power to receive requests for mutual legal as
sistance and either to execute them or to trans
mit them to the competent authorities for exe
cution. Where a State Party has a special region 
or territory with a separate system of mutual 
legal assistance, it may designate a distinct cen
tral authority that shall have the same function 
for that region or territory. Central authorities 
shall ensure the speedy and proper execution 
or transmission of the requests received. 
Where the central authority transmits the re
quest to a competent authority for execution, it 
shall encourage the speedy and proper execu
tion of the request by the competent authority. 
The Secretary-General of the United Nations 
shall be notified of the central authority desig
nated for this purpose at the time each State 
Party deposits its instrument of ratification, ac
ceptance or approval of or accession to this 
Convention. Requests for mutual legal assist
ance and any communication related thereto 
shall be transmitted to the central authorities 
designated by the States Parties. This require
ment shall be without prejudice to the right of a 

b.	 Statsparten som personen overføres til, skal 
uten opphold oppfylle sin forpliktelse til å 
tilbakeføre personen til varetekt i den stats
parten som personen ble overført fra, slik 
det ble avtalt på forhånd, eller avtales på 
annen måte, av vedkommende myndighe
ter i de to statspartene. 

c.	 Statsparten som personen overføres til, skal 
ikke kreve at statsparten som personen ble 
overført fra, skal innlede utleveringssak om 
tilbakeføring av personen. 

d.	 Personen som overføres, skal få fradrag for 
den delen av straffen som sones i staten 
som vedkommende ble overført fra, og for 
den tiden som utholdes i varetekt i den 
statsparten som vedkommende ble overført 
til. 

12. Med mindre statsparten som en person skal 
overføres fra i samsvar med nr. 10 og 11 i den-
ne artikkel, samtykker i det, skal ikke perso
nen, uansett hvilken nasjonalitet personen har, 
forfølges, holdes i fengslig forvaring, straffes 
eller undergis annen begrensning i sin person
lige frihet på territoriet til staten som personen 
overføres til, med hensyn til handlinger, unnla
telser eller domfellelser før personens avreise 
fra territoriet til staten som personen ble over
ført fra. 

13. Hver statspart skal utpeke en sentralmyndig
het som skal ha ansvar for og myndighet til å 
motta anmodninger om gjensidig juridisk bi-
stand og enten å gjennomføre dem eller å over
sende dem til vedkommende myndigheter til 
gjennomføring. Dersom en statspart har en 
særskilt region eller et særskilt territorium 
med en egen orden for gjensidig juridisk bi-
stand, den kan utpeke en bestemt sentralmyn
dighet som skal ha samme funksjon for ved
kommende region eller territorium. Sentral
myndighetene skal påse at det skjer en rask og 
forsvarlig gjennomføring eller oversending av 
mottatte anmodninger. Dersom sentralmyn
digheten oversender anmodningen til en ved
kommende myndighet til gjennomføring, skal 
den be om at vedkommende myndighet gjen
nomfører anmodningen raskt og forsvarlig. De 
forente nasjoners generalsekretær skal under
rettes om sentralmyndigheten som utpekes til 
dette formålet, på det tidspunktet hver statspart 
deponerer sitt ratifikasjons-, godtakelses- god
kjennings- eller tiltredelsesdokument for den-
ne konvensjon. Anmodninger om gjensidig ju
ridisk bistand og enhver tilhørende underret
ning skal oversendes til sentralmyndighetene 
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State Party to require that such requests and 
communications be addressed to it through 
diplomatic channels and, in urgent circum
stances, where the States Parties agree, 
through the International Criminal Police Or
ganization, if possible. 

14. Requests shall be made in writing or, where 
possible, by any means capable of producing a 
written record, in a language acceptable to the 
requested State Party, under conditions allow
ing that State Party to establish authenticity. 
The Secretary-General of the United Nations 
shall be notified of the language or languages 
acceptable to each State Party at the time it 
deposits its instrument of ratification, accept
ance or approval of or accession to this Conven
tion. In urgent circumstances and where 
agreed by the States Parties, requests may be 
made orally, but shall be confirmed in writing 
forthwith. 

15. A request for mutual legal assistance shall con
tain: 
a.	 The identity of the authority making the 

request; 
b.	 The subject matter and nature of the in

vestigation, prosecution or judicial proceed
ing to which the request relates and the 
name and functions of the authority con
ducting the investigation, prosecution or ju
dicial proceeding; 

c.	 A summary of the relevant facts, except in 
relation to requests for the purpose of ser
vice of judicial documents; 

d.	 A description of the assistance sought and 
details of any particular procedure that the 
requesting State Party wishes to be fol
lowed; 

e.	 Where possible, the identity, location and 
nationality of any person concerned; and 

f.	 The purpose for which the evidence, infor
mation or action is sought. 

16. The requested State Party may request addi
tional information when it appears necessary 
for the execution of the request in accordance 
with its domestic law or when it can facilitate 
such execution. 

17. A request shall be executed in accordance with 
the domestic law of the requested State Party 
and, to the extent not contrary to the domestic 
law of the requested State Party and where 
possible, in accordance with the procedures 
specified in the request. 

18. Wherever possible and consistent with funda
mental principles of domestic law, when an in

som er utpekt av statspartene. Dette kravet 
skal ikke berøre en statsparts rett til å kreve at 
slike anmodninger og underretninger skal gå 
gjennom diplomatiske kanaler og, i hastesaker 
og dersom statspartene er enige, gjennom Den 
internasjonale kriminalpolitiorganisasjon, om 
mulig. 

14. Anmodninger skal framsettes skriftlig eller, om 
mulig, ved hjelp av ethvert middel som kan gi 
et skriftlig dokument, i et språk som kan god
tas av den anmodede statspart, under forhold 
som gir vedkommende statspart mulighet til å 
kontrollere ektheten. De forente nasjoners ge
neralsekretær skal underrettes om hvilket eller 
hvilke språk som kan godtas av hver statspart, 
på det tidspunktet statsparten deponerer sitt 
ratifikasjons-, godtakelses- godkjennings- eller 
tiltredelsesdokument for denne konvensjon. 
Når det haster og statspartene er enige, kan 
anmodninger framsettes muntlig, men skal be
kreftes skriftlig umiddelbart. 

15. En anmodning om gjensidig juridisk bistand 
skal inneholde: 
a.	 identiteten til myndigheten som framsetter 

anmodningen, 
b.	 gjenstanden for og arten av etterforsknin

gen, forfølgningen eller rettssaken som an
modningen gjelder, og navnet og funksjo
nene til myndigheten som gjennomfører et
terforskningen, forfølgningen eller rettssa
ken, 

c.	 et sammendrag av de aktuelle fakta, unntatt 
når det gjelder anmodninger med sikte på 
forkynnelse av rettslige dokumenter, 

d.	 en beskrivelse av bistanden som søkes, og 
nærmere opplysninger om eventuelle særli
ge framgangsmåter som den anmodende 
statspart ønsker skal følges, 

e.	 om mulig, identiteten, oppholdsstedet og 
nasjonaliteten til eventuelle personer, og 

f.	 formålet med å søke bevisene, opplysninge
ne eller handlingen. 

16. Den anmodede statspart kan anmode om til
leggsopplysninger når det synes nødvendig for 
at anmodningen skal kunne gjennomføres i 
samsvar med dens nasjonale lovgivning, eller 
når den kan lette slik gjennomføring. 

17. En anmodning skal gjennomføres i samsvar 
med den nasjonale lovgivningen til den anmo
dede statspart og, i den utstrekning det ikke er 
i strid med den nasjonale lovgivningen til den 
anmodede statspart, og om mulig, i samsvar 
med framgangsmåtene angitt i anmodningen. 

18. Når det er mulig og i samsvar med grunnleg
gende prinsipper i nasjonal lovgivning, og når 
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dividual is in the territory of a State Party and 
has to be heard as a witness or expert by the 
judicial authorities of another State Party, the 
first State Party may, at the request of the oth
er, permit the hearing to take place by video 
conference if it is not possible or desirable for 
the individual in question to appear in person in 
the territory of the requesting State Party. 
States Parties may agree that the hearing shall 
be conducted by a judicial authority of the re
questing State Party and attended by a judicial 
authority of the requested State Party. 

19. The requesting State Party shall not transmit or 
use information or evidence furnished by the 
requested State Party for investigations, prose
cutions or judicial proceedings other than 
those stated in the request without the prior 
consent of the requested State Party. Nothing 
in this paragraph shall prevent the requesting 
State Party from disclosing in its proceedings 
information or evidence that is exculpatory to 
an accused person. In the latter case, the re
questing State Party shall notify the requested 
State Party prior to the disclosure and, if so 
requested, consult with the requested State 
Party. If, in an exceptional case, advance notice 
is not possible, the requesting State Party shall 
inform the requested State Party of the dis
closure without delay. 

20. The requesting State Party may require that 
the requested State Party keep confidential the 
fact and substance of the request, except to the 
extent necessary to execute the request. If the 
requested State Party cannot comply with the 
requirement of confidentiality, it shall promptly 
inform the requesting State Party. 

21. Mutual legal assistance may be refused: 
a.	 If the request is not made in conformity 

with the provisions of this article; 

b.	 If the requested State Party considers that 
execution of the request is likely to preju
dice its sovereignty, security, ordre public 
or other essential interests; 

c.	 If the authorities of the requested State Par
ty would be prohibited by its domestic law 
from carrying out the action requested with 
regard to any similar offence, had it been 
subject to investigation, prosecution or judi
cial proceedings under their own jurisdic
tion; 

en enkeltperson befinner seg på territoriet til 
en statspart og må avhøres som vitne eller sak
kyndig av rettsmyndighetene i en annen stats-
part, kan den første statsparten på anmodning 
fra den andre tillate at avhøret finner sted som 
videomøte dersom det ikke er mulig eller øns
kelig for den aktuelle enkeltpersonen å  møte 
personlig på territoriet til den anmodende 
statspart. Statspartene kan avtale at avhøret 
skal foretas av en rettsmyndighet i den anmo
dende statspart, og at en rettsmyndighet i den 
anmodede statspart skal være til stede. 

19. Den anmodende statspart skal ikke oversende 
eller bruke opplysninger eller bevis gitt av den 
anmodede statspart til andre etterforskninger, 
forfølgninger eller rettssaker enn dem som er 
angitt i anmodningen, uten at den anmodede 
statspart har gitt samtykke til det på forhånd. 
Ikke noe i dette nummer skal hindre den anmo
dende statspart i å åpenbare i sin saksbehand
ling opplysninger eller bevis som er straffefrita
kende for en anklaget person. I sistnevnte tilfel
le skal den anmodende statspart underrette 
den anmodede statspart før åpenbaringen og, 
dersom den anmodes om det, samrå seg med 
den anmodede statspart. Dersom det unntaks
vis ikke er mulig å gi underretning på forhånd, 
skal den anmodende statspart uten opphold un
derrette den anmodede statspart om åpenba
ringen. 

20. Den anmodende statspart kan kreve at den an
modede statspart holder anmodningens fak
tum og substans fortrolig, unntatt i den utstrek
ning det er nødvendig for å gjennomføre an
modningen. Dersom den anmodede statspart 
ikke kan etterleve fortrolighetskravet, skal den 
umiddelbart underrette den anmodende stats-
part. 

21. Gjensidig juridisk bistand kan nektes: 
a.	 dersom anmodningen ikke er framsatt i 

samsvar med bestemmelsene i denne artik
kel, 

b.	 dersom den anmodede statspart finner at 
gjennomføring av anmodningen sannsyn
ligvis vil være til skade for sin suverenitet, 
sikkerhet, offentlige orden eller andre vikti
ge interesser, 

c.	 dersom myndighetene i den anmodede 
statspart ville vært forhindret av sin nasjo
nale lovgivning fra å gjennomføre handlin
gen det anmodes om, med hensyn til et 
tilsvarende lovbrudd, dersom det hadde 
vært gjenstand for etterforskning, forfølg
ning eller rettssak i henhold til deres egen 
jurisdiksjon, 
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d.	 If it would be contrary to the legal system of 
the requested State Party relating to mutual 
legal assistance for the request to be grant
ed. 

22. States Parties may not refuse a request for mu
tual legal assistance on the sole ground that the 
offence is also considered to involve fiscal mat
ters. 

23. Reasons shall be given for any refusal of mutual 
legal assistance. 

24. The requested State Party shall execute the 
request for mutual legal assistance as soon as 
possible and shall take as full account as pos
sible of any deadlines suggested by the re
questing State Party and for which reasons are 
given, preferably in the request. The requested 
State Party shall respond to reasonable re
quests by the requesting State Party on pro
gress of its handling of the request. The re
questing State Party shall promptly inform the 
requested State Party when the assistance 
sought is no longer required. 

25. Mutual legal assistance may be postponed by 
the requested State Party on the ground that it 
interferes with an ongoing investigation, prose
cution or judicial proceeding. 

26. Before refusing a request pursuant to para
graph 21 of this article or postponing its execu
tion pursuant to paragraph 25 of this article, the 
requested State Party shall consult with the 
requesting State Party to consider whether as
sistance may be granted subject to such terms 
and conditions as it deems necessary. If the 
requesting State Party accepts assistance sub
ject to those conditions, it shall comply with the 
conditions. 

27. Without prejudice to the application of para
graph 12 of this article, a witness, expert or 
other person who, at the request of the request
ing State Party, consents to give evidence in a 
proceeding or to assist in an investigation, 
prosecution or judicial proceeding in the terri
tory of the requesting State Party shall not be 
prosecuted, detained, punished or subjected to 
any other restriction of his or her personal lib
erty in that territory in respect of acts, omis
sions or convictions prior to his or her depar
ture from the territory of the requested State 
Party. Such safe conduct shall cease when the 
witness, expert or other person having had, for 
a period of fifteen consecutive days or for any 
period agreed upon by the States Parties from 
the date on which he or she has been officially 
informed that his or her presence is no longer 
required by the judicial authorities, an opportu

d.	 dersom det er i strid med den anmodede 
statsparts rettsorden med hensyn til gjensi
dig juridisk bistand at anmodningen etter
kommes. 

22. Statspartene kan ikke nekte å etterkomme en 
anmodning om gjensidig juridisk bistand bare 
på grunn av at lovbruddet også anses å dreie 
seg om skattemessige forhold. 

23. Nekting av gjensidig juridisk bistand skal 
grunngis. 

24. Den anmodede statspart skal gjennomføre an
modningen om gjensidig juridisk bistand så 
snart som mulig og skal så langt det er mulig ta 
hensyn til eventuelle frister som er nevnt av 
den anmodende statspart, og som er grunngitt, 
helst i anmodningen. Den anmodede statspart 
skal svare på rimelige anmodninger fra den 
anmodende statspart om framdriften i behand
lingen av anmodningen. Den anmodende stats-
part skal umiddelbart underrette den anmode
de statspart når bistanden som søkes, ikke len-
ger er nødvendig. 

25. Gjensidig juridisk bistand kan utsettes av den 
anmodede statspart dersom den er til hinder 
for en pågående etterforskning, forfølgning el
ler rettssak. 

26. Før den anmodede statspart nekter en anmod
ning i henhold til nr. 21 i denne artikkel eller 
utsetter gjennomføringen av den i henhold til 
nr. 25 i denne artikkel, skal parten samrå seg 
med den anmodende statspart for å få vurdert 
om bistand kan gis på de vilkår og betingelser 
som den anser som nødvendige. Dersom den 
anmodende statspart godtar bistand på disse 
vilkårene, skal den etterleve vilkårene. 

27. Med forbehold for anvendelse av nr. 12 i denne 
artikkel skal ikke et vitne, en sakkyndig eller 
en annen person som på anmodning fra den 
anmodende statspart samtykker i å avgi forkla
ring i en sak eller å hjelpe til i en etterforsk
ning, forfølgning eller rettssak på territoriet til 
den anmodende statspart, forfølges, holdes i 
fengslig forvaring, straffes eller undergis an
nen begrensning i sin personlige frihet på ved
kommende territorium med hensyn til handlin
ger, unnlatelser eller domfellelser før perso
nens avreise fra territoriet til den anmodede 
statspart. Slikt fritt leide skal opphøre når vit
net, den sakkyndige eller den andre personen, i 
et tidsrom på femten påfølgende dager eller i et 
tidsrom avtalt mellom statspartene fra den da-
gen da vedkommende ble offisielt meddelt at 
rettsmyndighetene ikke lenger krevde at ved
kommende var til stede, har hatt mulighet til å 
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nity of leaving, has nevertheless remained vol
untarily in the territory of the requesting State 
Party or, having left it, has returned of his or 
her own free will. 

28. The ordinary costs of executing a request shall 
be borne by the requested State Party, unless 
otherwise agreed by the States Parties con
cerned. If expenses of a substantial or extraor
dinary nature are or will be required to fulfil the 
request, the States Parties shall consult to de
termine the terms and conditions under which 
the request will be executed, as well as the 
manner in which the costs shall be borne. 

29. The requested State Party: 
a.	 Shall provide to the requesting State Party 

copies of government records, documents 
or information in its possession that under 
its domestic law are available to the general 
public; 

b.	 May, at its discretion, provide to the re
questing State Party in whole, in part or 
subject to such conditions as it deems ap
propriate, copies of any government rec
ords, documents or information in its pos
session that under its domestic law are not 
available to the general public. 

30. States Parties shall consider, as may be neces
sary, the possibility of concluding bilateral or 
multilateral agreements or arrangements that 
would serve the purposes of, give practical ef
fect to or enhance the provisions of this article. 

Article 19 

Joint investigations 

States Parties shall consider concluding bilateral 
or multilateral agreements or arrangements 
whereby, in relation to matters that are the subject 
of investigations, prosecutions or judicial proceed
ings in one or more States, the competent author
ities concerned may establish joint investigative 
bodies. In the absence of such agreements or ar
rangements, joint investigations may be undertak
en by agreement on a case-by-case basis. The 
States Parties involved shall ensure that the sover
eignty of the State Party in whose territory such 
investigation is to take place is fully respected. 

Article 20 

Special investigative techniques 

1.	 If permitted by the basic principles of its do
mestic legal system, each State Party shall, 

reise, men likevel oppholder seg frivillig på ter
ritoriet til den anmodende statspart eller, etter 
å ha forlatt det, har kommet tilbake av egen fri 
vilje. 

28. Vanlige kostnader med å gjennomføre en an
modning skal bæres av den anmodede stats-
part med mindre de berørte statspartene blir 
enige om noe annet. Dersom det kreves bety
delige eller ekstraordinære utgifter for å etter
komme anmodningen, skal statspartene samrå 
seg med hverandre med sikte på å fastsette på 
hvilke vilkår anmodningen skal gjennomføres, 
og på hvilken måte kostnadene skal bæres. 

29. Den anmodede statspart: 
a.	 skal gi den anmodende statspart kopier av 

forvaltningsdokumenter eller opplysninger 
den har som i henhold til dens nasjonale 
lovgivning er tilgjengelige for allmennhe
ten, 

b.	 kan, etter eget valg, gi den anmodende 
statspart hele eller deler av eller på de vil
kår den anser hensiktsmessig, kopier av 
alle forvaltningsdokumenter eller opplys
ninger den har som i henhold til dens nasjo
nale lovgivning er tilgjengelige for allmenn
heten. 

30. Statspartene skal etter behov vurdere mulighe
ten for å inngå bilaterale eller multilaterale av
taler eller ordninger som tjener formålene 
med, gjennomfører i praksis eller styrker be
stemmelsene i denne artikkel. 

Artikkel 19 

Felles etterforskning 

Statspartene skal vurdere å inngå bilaterale eller 
multilaterale avtaler eller ordninger som, i forhold 
til saker som er gjenstand for etterforskning, for
følgning eller rettssaker i en eller flere stater, gir 
de berørte vedkommende myndigheter mulighet 
til å opprette felles etterforskningsorganer. Der
som det ikke foreligger slike avtaler eller ordnin
ger, kan felles etterforskning foretas etter avtale i 
hvert enkelt tilfelle. De berørte statspartene skal 
påse at suvereniteten til den statsparten på hvis 
territorium slik etterforskning skal finne sted, re
spekteres fullt ut. 

Artikkel 20 

Særlige etterforskningsteknikker 

1.	 Dersom det ikke er i strid med de grunnleg
gende prinsippene i en statsparts nasjonale 
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within its possibilities and under the conditions 
prescribed by its domestic law, take the neces
sary measures to allow for the appropriate use 
of controlled delivery and, where it deems ap
propriate, for the use of other special investiga
tive techniques, such as electronic or other 
forms of surveillance and undercover oper
ations, by its competent authorities in its terri
tory for the purpose of effectively combating 
organized crime. 

2.	 For the purpose of investigating the offences 
covered by this Convention, States Parties are 
encouraged to conclude, when necessary, ap
propriate bilateral or multilateral agreements 
or arrangements for using such special investi
gative techniques in the context of cooperation 
at the international level. Such agreements or 
arrangements shall be concluded and imple
mented in full compliance with the principle of 
sovereign equality of States and shall be car
ried out strictly in accordance with the terms of 
those agreements or arrangements. 

3.	 In the absence of an agreement or arrange
ment as set forth in paragraph 2 of this article, 
decisions to use such special investigative tech
niques at the international level shall be made 
on a case-by-case basis and may, when neces
sary, take into consideration financial arrange
ments and understandings with respect to the 
exercise of jurisdiction by the States Parties 
concerned. 

4.	 Decisions to use controlled delivery at the in
ternational level may, with the consent of the 
States Parties concerned, include methods 
such as intercepting and allowing the goods to 
continue intact or be removed or replaced in 
whole or in part. 

Article 21 

Transfer of criminal proceedings 

States Parties shall consider the possibility of 
transferring to one another proceedings for the 
prosecution of an offence covered by this Conven
tion in cases where such transfer is considered to 
be in the interests of the proper administration of 
justice, in particular in cases where several juris
dictions are involved, with a view to concentrating 
the prosecution. 

rettsorden, skal statsparten, innenfor rammen 
av sine muligheter og slik bestemmelsene i 
den nasjonale lovgivningen foreskriver, treffe 
de nødvendige tiltak for å gi sine vedkommen
de myndigheter tillatelse til hensiktsmessig 
bruk av kontrollert levering og, dersom den 
anser det hensiktsmessig, bruk av andre særli
ge etterforskningsteknikker, for eksempel 
elektronisk eller andre former for overvåking 
og spaningsoperasjoner, på sitt territorium 
med sikte på effektiv bekjemping av organisert 
kriminalitet. 

2.	 Med sikte på å etterforske lovbruddene som 
omfattes av denne konvensjon, oppfordres 
statspartene til å inngå, når det er nødvendig, 
hensiktsmessige bilaterale eller multilaterale 
avtaler eller ordninger om bruk av slike særlige 
etterforskningsteknikker ved samarbeid på in
ternasjonalt plan. Slike avtaler eller ordninger 
skal inngås og gjennomføres i fullt samsvar 
med prinsippet om statenes suverene likhet og 
skal gjennomføres i strengt samsvar med be
stemmelsene i disse avtalene eller ordningene. 

3.	 Dersom det ikke foreligger en avtale eller ord
ning som nevnt i nr. 2 i denne artikkel, skal 
avgjørelser om å bruke slike særlige etterforsk
ningsteknikker på internasjonalt plan tas i 
hvert enkelt tilfelle og det kan, når det er nød
vendig, tas hensyn til økonomiske ordninger 
og overenskomster når det gjelder de berørte 
statspartenes utøvelse av jurisdiksjon. 

4.	 Avgjørelser om å bruke kontrollert levering på 
internasjonalt plan kan, med samtykke fra de 
berørte statspartene, omfatte metoder som å 
fange opp varene og å tillate at varene fortsetter 
intakt eller blir fjernet eller erstattet helt eller 
delvis. 

Artikkel 21 

Overføring av straffeforfølgning 

Statspartene skal vurdere muligheten for å over
føre til hverandre saker som gjelder forfølgning av 
et lovbrudd som omfattes av denne konvensjon, 
der slik overføring anses å være best ut fra hensy
net til rettspleien, særlig når flere jurisdiksjoner er 
innblandet, med sikte på å samle forfølgningen. 
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Article 22 

Establishment of criminal record 

Each State Party may adopt such legislative or 
other measures as may be necessary to take into 
consideration, under such terms as and for the 
purpose that it deems appropriate, any previous 
conviction in another State of an alleged offender 
for the purpose of using such information in crimi
nal proceedings relating to an offence covered by 
this Convention. 

Article 23 

Criminalization of obstruction of justice 

Each State Party shall adopt such legislative and 
other measures as may be necessary to establish 
as criminal offences, when committed intentional
ly: 
a.	 The use of physical force, threats or intimi

dation or the promise, offering or giving of an 
undue advantage to induce false testimony or 
to interfere in the giving of testimony or the 
production of evidence in a proceeding in rela
tion to the commission of offences covered by 
this Convention; 

b.	 The use of physical force, threats or intimi
dation to interfere with the exercise of official 
duties by a justice or law enforcement official in 
relation to the commission of offences covered 
by this Convention. Nothing in this subpara
graph shall prejudice the right of States Parties 
to have legislation that protects other catego
ries of public officials. 

Article 24 

Protection of witnesses 

1.	 Each State Party shall take appropriate mea
sures within its means to provide effective pro
tection from potential retaliation or intimida
tion for witnesses in criminal proceedings who 
give testimony concerning offences covered by 
this Convention and, as appropriate, for their 
relatives and other persons close to them. 

2.	 The measures envisaged in paragraph 1 of this 
article may include, inter alia, without prejudice 
to the rights of the defendant, including the 
right to due process: 
a.	 Establishing procedures for the physical 

protection of such persons, such as, to the 

Artikkel 22 

Fastsettelse av kriminelt rulleblad 

Hver statspart kan vedta de lover eller treffe andre 
tiltak som er nødvendige for å ta hensyn til, på de 
vilkår og for det formål som den anser hensikts
messig, enhver tidligere domfellelse i en annen 
stat av en påstått lovbryter med sikte på å bruke 
disse opplysningene i straffeforfølgning som gjel
der lovbrudd som omfattes av denne konvensjon. 

Artikkel 23 

Kriminalisering av hindring av 
rettsforfølgning 

Hver statspart skal vedta de lover og treffe andre 
tiltak som er nødvendige for å fastsette som lov
brudd, når handlingen er begått forsettlig: 

a.	 å bruke vold, trusler eller skremsler eller å 
love, tilby eller gi en urettmessig fordel for å 
forlede til falsk forklaring eller å gripe inn i 
avgivelse av forklaring eller framskaffing av be-
vis i en sak som gjelder gjennomføring av lov
brudd som omfattes av denne konvensjon, 

b.	 å bruke vold, trusler eller skremsler for å gripe 
inn i utøvelsen av en domstols- eller rettshånd
hevingstjenestemanns tjenesteplikter som gjel
der gjennomføring av lovbrudd som omfattes 
av denne konvensjon. Ikke noe i denne bokstav 
skal innskrenke statspartenes rett til å ha lov
givning som beskytter andre kategorier av of
fentlige tjenestemenn. 

Artikkel 24 

Beskyttelse av vitner 

1.	 Hver statspart skal, så langt den evner, treffe 
hensiktsmessige tiltak for å  sørge for effektiv 
beskyttelse mot mulige represalier eller skrem
sler for vitner i straffesaker som avgir forkla
ring om lovbrudd som omfattes av denne kon
vensjon, og, når det er hensiktsmessig, for de-
res slektninger og andre personer som står 
dem nært. 

2.	 Tiltakene nevnt i nr. 1 i denne artikkel kan, 
uten at det innskrenker rettighetene til tiltalte, 
herunder rett til rettergang, blant annet omfat
te følgende: 
a.	 å fastsette framgangsmåter for fysisk be

skyttelse av slike personer, for eksempel, i 
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extent necessary and feasible, relocating 
them and permitting, where appropriate, 
non-disclosure or limitations on the disclo
sure of information concerning the identity 
and whereabouts of such persons; 

b.	 Providing evidentiary rules to permit wit
ness testimony to be given in a manner that 
ensures the safety of the witness, such as 
permitting testimony to be given through 
the use of communications technology 
such as video links or other adequate 
means. 

3.	 States Parties shall consider entering into 
agreements or arrangements with other States 
for the relocation of persons referred to in para
graph 1 of this article. 

4.	 The provisions of this article shall also apply to 
victims insofar as they are witnesses. 

Article 25 

Assistance to and protection of victims 

1.	 Each State Party shall take appropriate mea
sures within its means to provide assistance 
and protection to victims of offences covered 
by this Convention, in particular in cases of 
threat of retaliation or intimidation. 

2.	 Each State Party shall establish appropriate 
procedures to provide access to compensation 
and restitution for victims of offences covered 
by this Convention. 

3.	 Each State Party shall, subject to its domestic 
law, enable views and concerns of victims to be 
presented and considered at appropriate stages 
of criminal proceedings against offenders in a 
manner not prejudicial to the rights of the de
fence. 

Article 26 

Measures to enhance cooperation with law 
enforcement authorities 

1.	 Each State Party shall take appropriate mea
sures to encourage persons who participate or 
who have participated in organized criminal 
groups: 
a.	 To supply information useful to competent 

authorities for investigative and evidentiary 
purposes on such matters as: 

i.	 The identity, nature, composition, struc

den utstrekning det er nødvendig og mulig, 
å gi dem et nytt oppholdssted og å tillate, 
når det er hensiktsmessig, ikke-åpenbaring 
eller begrensninger på åpenbaringen av 
opplysninger om identiteten og oppholds
stedet til slike personer, 

b.	 å  sørge for bevisregler som tillater at en 
vitneforklaring kan gis på en måte som sik
rer vitnets sikkerhet, for eksempel å tillate 
at forklaring gis ved bruk av kommunika
sjonsteknologi, blant annet videosamband 
eller andre tilfredsstillende metoder. 

3.	 Statspartene skal vurdere å inngå avtaler eller 
ordninger med andre stater om å gi personer 
nevnt i nr. 1 i denne artikkel et nytt oppholds
sted. 

4.	 Bestemmelsene i denne artikkel får også an
vendelse på ofre i den utstrekning de er vitner. 

Artikkel 25 

Bistand til og beskyttelse av ofre 

1.	 Hver statspart skal, så langt den evner, treffe 
hensiktsmessige tiltak for å yte bistand og be
skyttelse til ofre for lovbrudd som omfattes av 
denne konvensjon, særlig når det gjelder trus
ler om represalier eller skremsler. 

2.	 Hver statspart skal fastsette hensiktsmessige 
framgangsmåter for å gi tilgang til erstatning 
og restitusjon for ofre for lovbrudd som omfat
tes av denne konvensjon. 

3.	 Hver statspart skal, med forbehold for sin na
sjonale lovgivning, gjøre det mulig å få ofrenes 
synspunkter og bekymringer lagt fram og vur
dert på hensiktsmessige stadier i straffeforfølg
ningen av lovbrytere på en måte som ikke inn
skrenker forsvarets rettigheter. 

Artikkel 26 

Tiltak for å styrke samarbeidet med 
rettshåndhevingsmyndigheter 

1.	 Hver statspart skal treffe hensiktsmessige til
tak for å oppmuntre personer som deltar eller 
har deltatt i organiserte kriminelle grupper: 

a.	 til å gi opplysninger som er nyttige for ved
kommende myndigheter til etterforsk
nings- og bevisformål, blant annet om føl
gende: 
i.	 organiserte kriminelle gruppers identi
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ture, location or activities of organized tet, art, sammensetning, struktur, opp
criminal groups; holdssted eller virksomhet, 

ii.	 Links, including international links, with 
other organized criminal groups; 

iii. Offences that organized criminal groups 
have committed or may commit; 

b.	 To provide factual, concrete help to compe
tent authorities that may contribute to de
priving organized criminal groups of their 
resources or of the proceeds of crime. 

2.	 Each State Party shall consider providing for 
the possibility, in appropriate cases, of mitigat
ing punishment of an accused person who pro
vides substantial cooperation in the investiga
tion or prosecution of an offence covered by 
this Convention. 

3.	 Each State Party shall consider providing for 
the possibility, in accordance with fundamental 
principles of its domestic law, of granting im
munity from prosecution to a person who pro
vides substantial cooperation in the investiga
tion or prosecution of an offence covered by 
this Convention. 

4.	 Protection of such persons shall be as provided 
for in article 24 of this Convention. 

5.	 Where a person referred to in paragraph 1 of 
this article located in one State Party can pro
vide substantial cooperation to the competent 
authorities of another State Party, the States 
Parties concerned may consider entering into 
agreements or arrangements, in accordance 
with their domestic law, concerning the poten
tial provision by the other State Party of the 
treatment set forth in paragraphs 2 and 3 of this 
article. 

Article 27 

Law enforcement cooperation 

1.	 States Parties shall cooperate closely with one 
another, consistent with their respective do
mestic legal and administrative systems, to en
hance the effectiveness of law enforcement ac
tion to combat the offences covered by this 
Convention. Each State Party shall, in partic
ular, adopt effective measures: 
a.	 To enhance and, where necessary, to estab

lish channels of communication between 
their competent authorities, agencies and 
services in order to facilitate the secure and 
rapid exchange of information concerning 
all aspects of the offences covered by this 
Convention, including, if the States Parties 

ii.	 forbindelser, herunder internasjonale 
forbindelser, med andre organiserte kri
minelle grupper, 

iii. lovbrudd som organiserte kriminelle 
grupper har begått eller kan begå, 

b.	 til å yte vedkommende myndigheter faktu
ell, konkret hjelp som kan bidra til å ta fra 
organiserte kriminelle grupper deres res
surser eller utbytte av en forbrytelse. 

2.	 Hver statspart skal vurdere å fastsette bestem
melser som gir mulighet til, i hensiktsmessige 
tilfeller, å sette ned straffen til en anklaget per
son som utviser betydelig samarbeid i etter
forskning eller forfølgning av et lovbrudd som 
omfattes av denne konvensjon. 

3.	 Hver statspart skal vurdere å fastsette bestem
melser som gir mulighet til, i samsvar med de 
grunnleggende prinsippene i sin nasjonale lov
givning, å gi immunitet mot forfølgning til en 
person som utviser betydelig samarbeid i etter
forskning eller forfølgning av et lovbrudd som 
omfattes av denne konvensjon. 

4.	 Beskyttelsen av slike personer skal være som 
fastsatt i artikkel 24 i denne konvensjon. 

5.	 Når en person som er nevnt i nr. 1 i denne 
artikkel, og som oppholder seg i en statspart, 
kan utvise betydelig samarbeid med vedkom
mende myndigheter i en annen statspart, kan 
de berørte statspartene vurdere å inngå avtaler 
eller ordninger, i samsvar med sin nasjonale 
lovgivning, om at den andre statsparten kan yte 
behandlingen nevnt i nr. 2 og 3 i denne artik
kel. 

Artikkel 27 

Samarbeid om rettshåndheving 

1.	 Statspartene skal samarbeide nært med hver
andre, i samsvar med sine respektive nasjonale 
retts- og forvaltningsordener, å forsterke virk
ningen av rettshåndhevingstiltak for å bekjem
pe lovbruddene som omfattes av denne kon
vensjon. Hver statspart skal særlig vedta effek
tive tiltak: 
a.	 for å forsterke og, der det er kreves, å opp

rette kommunikasjonskanaler mellom sine 
vedkommende myndigheter, organer og 
tjenester for å legge til rette for en sikker og 
rask utveksling av opplysninger om alle as
pekter ved lovbruddene som omfattes av 
denne konvensjon, herunder, dersom de 
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concerned deem it appropriate, links with berørte statspartene anser det som hen-
other criminal activities; siktsmessig, forbindelser med annen krimi

nell virksomhet, 
b. To cooperate with other States Parties in b. for å samarbeide med andre statsparter om 

conducting inquiries with respect to offenc å gjennomføre granskinger når det gjelder 
es covered by this Convention concerning: lovbrudd som omfattes av denne konven

sjon, om: 
i. The identity, whereabouts and activities i. identiteten, oppholdsstedet og virksom

of persons suspected of involvement in heten til personer som mistenkes for å 
such offences or the location of other være innblandet i slike lovbrudd, eller 
persons concerned; oppholdsstedet til andre aktuelle perso

ner, 
ii. The movement of proceeds of crime or ii. bevegelser til utbytte av en forbrytelse 

property derived from the commission eller eiendom som stammer fra gjen
of such offences; nomføringen av slike lovbrudd, 

iii. The movement of property, equipment iii. bevegelser til eiendom, utstyr eller and-
or other instrumentalities used or in- re midler brukt eller ment til bruk i gjen
tended for use in the commission of nomføringen av slike lovbrudd, 
such offences; 

c. To provide, when appropriate, necessary c. for å bidra med, når det er hensiktsmessig, 
items or quantities of substances for analyt nødvendige gjenstander eller mengder av 
ical or investigative purposes; stoffer til analyse- eller etterforskningsfor

mål, 
d. To facilitate effective coordination between d. for å legge til rette for effektiv samordning 

their competent authorities, agencies and mellom deres vedkommende myndigheter, 
services and to promote the exchange of organer og tjenester og for å fremme ut-
personnel and other experts, including, veksling av personell og andre sakkyndige, 
subject to bilateral agreements or arrange herunder, med forbehold for bilaterale avta
ments between the States Parties con ler eller ordninger mellom de berørte stats
cerned, the posting of liaison officers; partene, utstasjonering av kontaktpersoner, 

e. To exchange information with other States e. for å utveksle opplysninger med andre 
Parties on specific means and methods statsparter om særlige midler og metoder 
used by organized criminal groups, includ som brukes av organiserte kriminelle grup
ing, where applicable, routes and con- per, blant annet ruter og transportmidler og 
veyances and the use of false identities, al bruk av falsk identitet, endrede eller falske 
tered or false documents or other means of dokumenter eller andre måter å skjule virk
concealing their activities; somheten på, 

f. To exchange information and coordinate f. for å utveksle opplysninger og samordne 
administrative and other measures taken as forvaltningsmessige og eventuelt andre til-
appropriate for the purpose of early identifi tak som tas med sikte på tidlig identifise
cation of the offences covered by this Con- ring av lovbruddene som omfattes av denne 
vention. konvensjon. 

2. With a view to giving effect to this Convention, 2. Med sikte på gjennomføring av denne konven-
States Parties shall consider entering into bilat sjon skal statspartene vurdere å inngå bilatera
eral or multilateral agreements or arrange- le eller multilaterale avtaler eller ordninger om 
ments on direct cooperation between their law direkte samarbeid mellom sine rettshåndhe
enforcement agencies and, where such agree vingsorganer og, der slike avtaler eller ordnin
ments or arrangements already exist, amend- ger allerede foreligger, å endre dem. Dersom 
ing them. In the absence of such agreements or det ikke foreligger slike avtaler eller ordninger 
arrangements between the States Parties con mellom de berørte statspartene, kan partene 
cerned, the Parties may consider this Conven anse denne konvensjon som grunnlag for gjen
tion as the basis for mutual law enforcement sidig samarbeid om rettshåndheving når det 
cooperation in respect of the offences covered gjelder lovbruddene som omfattes av denne 
by this Convention. Whenever appropriate, konvensjon. Når det er hensiktsmessig, skal 
States Parties shall make full use of agree statspartene benytte seg fullt ut av avtaler eller 
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ments or arrangements, including international 
or regional organizations, to enhance the coop
eration between their law enforcement agen
cies. 

3.	 States Parties shall endeavour to cooperate 
within their means to respond to transnational 
organized crime committed through the use of 
modern technology. 

Article 28 

Collection, exchange and analysis of 
information on the nature of organized 
crime 

1.	 Each State Party shall consider analysing, in 
consultation with the scientific and academic 
communities, trends in organized crime in its 
territory, the circumstances in which orga
nized crime operates, as well as the profession
al groups and technologies involved. 

2.	 States Parties shall consider developing and 
sharing analytical expertise concerning orga
nized criminal activities with each other and 
through international and regional organiza
tions. For that purpose, common definitions, 
standards and methodologies should be devel
oped and applied as appropriate. 

3.	 Each State Party shall consider monitoring its 
policies and actual measures to combat orga
nized crime and making assessments of their 
effectiveness and efficiency. 

Article 29 

Training and technical assistance 

1.	 Each State Party shall, to the extent necessary, 
initiate, develop or improve specific training 
programmes for its law enforcement person
nel, including prosecutors, investigating magis
trates and customs personnel, and other per
sonnel charged with the prevention, detection 
and control of the offences covered by this Con
vention. Such programmes may include sec
ondments and exchanges of staff. Such pro
grammes shall deal, in particular and to the 
extent permitted by domestic law, with the fol
lowing: 
a.	 Methods used in the prevention, detection 

and control of the offences covered by this 
Convention; 

b.	 Routes and techniques used by persons 
suspected of involvement in offences cov

ordninger, også med internasjonale eller regio
nale organisasjoner, for å styrke samarbeidet 
mellom sine rettshåndhevingsorganer. 

3.	 Statspartene skal innenfor rammen av sine mid
ler bestrebe seg på å samarbeide for å reagere 
mot grenseoverskridende organisert kriminali
tet begått ved bruk av moderne teknologi. 

Artikkel 28 

Innhenting, utveksling og analyse av 
opplysninger om arten av organisert 
kriminalitet 

1.	 Hver statspart skal vurdere å analysere, i sam
råd med de vitenskapelige og akademiske mil
jøene, trender i den organiserte kriminaliteten 
på sitt territorium, under hvilke forhold organi
sert kriminalitet drives, samt hvilke yrkesgrup
per og teknologier som er innblandet. 

2.	 Statspartene skal vurdere å utvikle og dele ana
lytisk sakkunnskap om organisert kriminell 
virksomhet med hverandre og gjennom inter
nasjonale og regionale organisasjoner. For det
te formålet bør det, når det er hensiktsmessig, 
utarbeides og anvendes felles definisjoner, 
standarder og metodologier. 

3.	 Hver statspart skal vurdere å overvåke sin poli
tikk og sine faktiske tiltak for å bekjempe orga
nisert kriminalitet og å foreta analyser av effek
tiviteten av dem. 

Artikkel 29 

Opplæring og faglig bistand 

1.	 Hver statspart skal, i den utstrekning det er 
nødvendig, starte, utarbeide eller forbedre sær
lige opplæringsprogrammer for sitt rettshånd
hevingspersonell, herunder statsadvokater, 
forhørsdommere og tollpersonell, og annet 
personell med ansvar for forebygging, avdek
king og kontroll av lovbruddene som omfattes 
av denne konvensjon. Slike programmer kan 
omfatte forflytning og utveksling av personell. 
Slike programmer skal, særlig og i den utstrek
ning nasjonal lovgivning tillater det, omfatte føl
gende: 
a.	 metoder som brukes i forebygging, avdek

king og kontroll av lovbruddene som omfat
tes av denne konvensjon, 

b.	 ruter og teknikker som brukes av personer 
mistenkt for å  være innblandet i lovbrudd 
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ered by this Convention, including in transit som omfattes av denne konvensjon, herun-
States, and appropriate countermeasures; der i transittstater, og hensiktsmessige 

mottiltak, 
c.	 Monitoring of the movement of contraband; c. overvåking av bevegelsen til smuglergods, 
d.	 Detection and monitoring of the move


ments of proceeds of crime, property,

equipment or other instrumentalities and

methods used for the transfer, concealment

or disguise of such proceeds, property,

equipment or other instrumentalities, as

well as methods used in combating money-

laundering and other financial crimes;


d.	 avdekking og overvåking av bevegelsene til 
utbytte av en forbrytelse, eiendom, utstyr 
eller andre midler og metoder som brukes 
til å overføre, skjule eller tilsløre slikt utbyt
te, slik eiendom, slikt utstyr eller slike and
re midler, samt metoder som brukes til å 
bekjempe hvitvasking av penger og andre 
økonomiske forbrytelser, 

e.	 Collection of evidence; e. innsamling av bevis, 
f.	 Control techniques in free trade zones and f. kontrollteknikker i frihandelssoner og fri-

free ports; havner, 
g.	 Modern law enforcement equipment and


techniques, including electronic surveil

lance, controlled deliveries and undercover

operations;


g.	 moderne utstyr og teknikker til rettshånd
heving, herunder elektronisk overvåking, 
kontrollerte leveringer og spaningsopera
sjoner, 

h.	 Methods used in combating transnational

organized crime committed through the

use of computers, telecommunications net

works or other forms of modern technol

ogy; and


h.	 metoder som brukes til å bekjempe grense
overskridende organisert kriminalitet be
gått med bruk av datamaskiner, telenett el
ler andre former for moderne teknologi, og 

i.	 Methods used in the protection of victims i. metoder som brukes for å beskytte ofre og 
and witnesses. vitner. 

2.	 States Parties shall assist one another in plan
ning and implementing research and training 
programmes designed to share expertise in the 
areas referred to in paragraph 1 of this article 
and to that end shall also, when appropriate, 
use regional and international conferences and 
seminars to promote cooperation and to stim
ulate discussion on problems of mutual con
cern, including the special problems and needs 
of transit States. 

2.	 Statspartene skal bistå hverandre med å plan-
legge og gjennomføre forsknings- og opplæ
ringsprogrammer som lages for å dele sak
kunnskap på områdene nevnt i nr. 1 i denne 
artikkel, og skal for dette formål også, når det 
er hensiktsmessig, bruke regionale og interna
sjonale konferanser og seminarer til å fremme 
samarbeid og til å stimulere til diskusjon om 
problemer av felles interesse, herunder trans
ittstatenes særlige problemer og behov. 

3.	 States Parties shall promote training and tech
nical assistance that will facilitate extradition 
and mutual legal assistance. Such training and 
technical assistance may include language 
training, secondments and exchanges between 
personnel in central authorities or agencies 
with relevant responsibilities. 

3.	 Statspartene skal fremme opplæring og faglig 
bistand som letter utlevering og gjensidig juri-
disk bistand. Slik opplæring og faglig bistand 
kan omfatte språkopplæring og forflytning og 
utveksling mellom personell i sentralmyndig
heter eller organer med relevante ansvarsom
råder. 

4.	 In the case of existing bilateral and multilateral 
agreements or arrangements, States Parties 
shall strengthen, to the extent necessary, ef
forts to maximize operational and training ac
tivities within international and regional orga
nizations and within other relevant bilateral 
and multilateral agreements or arrangements. 

4.	 Dersom det foreligger bilaterale og multilatera
le avtaler eller ordninger, skal statspartene, i 
den utstrekning det er nødvendig, intensivere 
arbeidet med å maksimere den operasjonelle 
virksomheten og opplæringsvirksomheten 
innenfor internasjonale og regionale organisa
sjoner og innenfor andre aktuelle bilaterale og 
multilaterale avtaler eller ordninger. 
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Article 30 

Other measures: implementation of the 
Convention through economic development 
and technical assistance 

1.	 States Parties shall take measures conducive to 
the optimal implementation of this Convention 
to the extent possible, through international 
cooperation, taking into account the negative 
effects of organized crime on society in gener
al, in particular on sustainable development. 

2.	 States Parties shall make concrete efforts to the 
extent possible and in coordination with each 
other, as well as with international and regional 
organizations: 
a.	 To enhance their cooperation at various lev

els with developing countries, with a view to 
strengthening the capacity of the latter to 
prevent and combat transnational orga
nized crime; 

b.	 To enhance financial and material assist
ance to support the efforts of developing 
countries to fight transnational organized 
crime effectively and to help them imple
ment this Convention successfully; 

c.	 To provide technical assistance to develop
ing countries and countries with economies 
in transition to assist them in meeting their 
needs for the implementation of this Con
vention. To that end, States Parties shall 
endeavour to make adequate and regular 
voluntary contributions to an account spe
cifically designated for that purpose in a 
United Nations funding mechanism. States 
Parties may also give special consideration, 
in accordance with their domestic law and 
the provisions of this Convention, to con
tributing to the aforementioned account a 
percentage of the money or of the corre
sponding value of proceeds of crime or 
property confiscated in accordance with the 
provisions of this Convention; 

d.	 To encourage and persuade other States 
and financial institutions as appropriate to 
join them in efforts in accordance with this 
article, in particular by providing more 
training programmes and modern equip
ment to developing countries in order to 
assist them in achieving the objectives of 
this Convention. 

3.	 To the extent possible, these measures shall be 
without prejudice to existing foreign assistance 
commitments or to other financial cooperation 

Artikkel 30 

Andre tiltak: gjennomføring av 
konvensjonen ved hjelp av økonomisk 
utvikling og faglig bistand 

1.	 Statspartene skal, så langt det er mulig, treffe 
tiltak som bidrar til optimal gjennomføring av 
denne konvensjon, gjennom internasjonalt 
samarbeid, samtidig som de tar hensyn til de 
negative virkningene av organisert kriminalitet 
på samfunnet i allmennhet og særlig på bære
kraftig utvikling. 

2.	 Statspartene skal, så langt det er mulig, og sam
ordnet med hverandre og med internasjonale 
og regionale organisasjoner, gjøre konkrete be
strebelser på: 
a.	 å styrke samarbeidet sitt på ulike plan med 

utviklingsland med sikte på å forsterke sist
nevntes evne til å forebygge og bekjempe 
grenseoverskridende organisert kriminali
tet, 

b.	 å styrke den økonomiske og materielle bi
standen for å støtte utviklingslandenes be
strebelser på å bekjempe grenseoverskri
dende organisert kriminalitet effektivt og å 
hjelpe dem å gjennomføre denne konven
sjon på en vellykket måte, 

c.	 å yte faglig bistand til utviklingsland og land 
med overgangsøkonomier for å bistå dem 
med å oppfylle de behovene de har når det 
gjelder å gjennomføre denne konvensjo
nen. For dette formål skal statspartene be
strebe seg på å yte tilstrekkelige og regel
messige frivillige bidrag til en konto som er 
særskilt opprettet for dette formålet i en 
FN-finansieringsmekanisme. Statspartene 
kan også særlig vurdere, i samsvar med sin 
nasjonale lovgivning og bestemmelsene i 
denne konvensjon, å yte til ovennevnte kon
to en prosentdel av pengene eller av den 
tilsvarende verdien av utbyttet av en forbry
telse eller eiendom som inndras i samsvar 
med bestemmelsene i denne konvensjon, 

d.	 å oppfordre og overtale andre stater og 
eventuelt finansinstitusjoner til å bli med på 
bestrebelser i samsvar med denne artikkel, 
særlig ved å gjennomføre flere opplærings
programmer og yte mer moderne utstyr til 
utviklingsland for å bistå dem med å oppnå 
målsettingene i denne konvensjon. 

3.	 Så langt det er mulig skal disse tiltakene ikke 
berøre eksisterende forpliktelser til utviklings
hjelp eller andre ordninger om økonomisk 
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arrangements at the bilateral, regional or in
ternational level. 

4.	 States Parties may conclude bilateral or multi
lateral agreements or arrangements on materi
al and logistical assistance, taking into consid
eration the financial arrangements necessary 
for the means of international cooperation pro
vided for by this Convention to be effective and 
for the prevention, detection and control of 
transnational organized crime. 

Article 31 

Prevention 

1.	 States Parties shall endeavour to develop and 
evaluate national projects and to establish and 
promote best practices and policies aimed at 
the prevention of transnational organized 
crime. 

2.	 States Parties shall endeavour, in accordance 
with fundamental principles of their domestic 
law, to reduce existing or future opportunities 
for organized criminal groups to participate in 
lawful markets with proceeds of crime, through 
appropriate legislative, administrative or other 
measures. These measures should focus on: 

a.	 The strengthening of cooperation between 
law enforcement agencies or prosecutors 
and relevant private entities, including in
dustry; 

b.	 The promotion of the development of stan
dards and procedures designed to safe
guard the integrity of public and relevant 
private entities, as well as codes of conduct 
for relevant professions, in particular law
yers, notaries public, tax consultants and 
accountants; 

c.	 The prevention of the misuse by organized 
criminal groups of tender procedures con
ducted by public authorities and of subsi
dies and licences granted by public author
ities for commercial activity; 

d.	 The prevention of the misuse of legal per
sons by organized criminal groups; such 
measures could include: 
i.	 The establishment of public records on 

legal and natural persons involved in the 
establishment, management and fund
ing of legal persons; 

ii.	 The introduction of the possibility of dis
qualifying by court order or any appro
priate means for a reasonable period of 

samarbeid på bilateralt, regionalt eller interna
sjonalt plan. 

4.	 Statspartene kan inngå bilaterale eller multila
terale avtaler eller ordninger om materiell og 
logistisk bistand, samtidig som de tar hensyn 
til de økonomiske ordningene som kreves for 
at midlene til internasjonalt samarbeid fastsatt 
av denne konvensjon skal være effektive, og for 
å forebygge, avdekke og kontrollere grense
overskridende organisert kriminalitet. 

Artikkel 31 

Forebygging 

1.	 Statspartene skal bestrebe seg på å utvikle og 
evaluere nasjonale prosjekter og å fastsette og 
fremme best mulig praksis og politikk med sik
te på å forebygge grenseoverskridende organi
sert kriminalitet. 

2.	 Statspartene skal bestrebe seg på, i samsvar 
med de grunnleggende prinsippene i sin nasjo
nale lovgivning, å minske eksisterende eller 
framtidige muligheter for organiserte kriminel
le grupper til å delta på lovlige markeder med 
utbytte av forbrytelser, ved hjelp av hensikts
messige lovgivningsmessige, forvaltningsmes
sige eller andre tiltak. Disse tiltakene bør fo
kusere på: 
a.	 å styrke samarbeidet mellom rettshåndhe

vingsorganer eller statsadvokater og aktu
elle private enheter, herunder næringslivet, 

b.	 å fremme utvikling av standarder og fram
gangsmåter for å beskytte integriteten til 
offentlige og aktuelle private enheter, samt 
regler for aktuelle yrkesgrupper, særlig ad
vokater, notarius publicus, skattekonsulen
ter og regnskapsførere, 

c.	 å forebygge at organiserte kriminelle grup
per misbruker anbudsprosedyrer som gjen
nomføres av offentlige myndigheter, og 
subsidier og tillatelser som gis av offentlige 
myndigheter til næringsvirksomhet, 

d.	 å forebygge at organiserte kriminelle grup
per misbruker juridiske personer; slike til
tak kan omfatte: 
i.	 å opprette offentlige registre over juri

diske og fysiske personer som er med 
på å stifte, lede og finansiere juridiske 
personer, 

ii.	 å innføre muligheten til å frata, i retts
avgjørelse eller på annen hensiktsmes
sig måte og i et rimelig tidsrom, perso
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time persons convicted of offences cov
ered by this Convention from acting as 
directors of legal persons incorporated 
within their jurisdiction; 

iii. The establishment of national records of 
persons disqualified from acting as di
rectors of legal persons; and 

iv. The exchange of information contained 
in the records referred to in subpara
graphs (d) (i) and (iii) of this paragraph 
with the competent authorities of other 
States Parties. 

3.	 States Parties shall endeavour to promote the 
reintegration into society of persons convicted 
of offences covered by this Convention. 

4.	 States Parties shall endeavour to evaluate peri
odically existing relevant legal instruments and 
administrative practices with a view to detect
ing their vulnerability to misuse by organized 
criminal groups. 

5.	 States Parties shall endeavour to promote pub
lic awareness regarding the existence, causes 
and gravity of and the threat posed by transna
tional organized crime. Information may be dis
seminated where appropriate through the 
mass media and shall include measures to pro
mote public participation in preventing and 
combating such crime. 

6.	 Each State Party shall inform the Secretary-
General of the United Nations of the name and 
address of the authority or authorities that can 
assist other States Parties in developing mea
sures to prevent transnational organized crime. 

7.	 States Parties shall, as appropriate, collaborate 
with each other and relevant international and 
regional organizations in promoting and devel
oping the measures referred to in this article. 
This includes participation in international pro
jects aimed at the prevention of transnational 
organized crime, for example by alleviating the 
circumstances that render socially marginal
ized groups vulnerable to the action of transna
tional organized crime. 

Article 32 

Conference of the Parties to the 
Convention 

1.	 A Conference of the Parties to the Convention 
is hereby established to improve the capacity of 
States Parties to combat transnational orga

ner som er dømt for lovbrudd som om
fattes av denne konvensjon, retten til å 
inneha styreverv i juridiske personer 
stiftet innenfor deres jurisdiksjon, 

iii.	 å opprette nasjonale registre over perso
ner som er fratatt retten til å inneha sty
reverv i juridiske personer, og 

iv.	 å utveksle opplysninger i registrene 
nevnt i bokstav d) i) og iii) i dette num
mer med vedkommende myndigheter i 
andre statsparter. 

3.	 Statspartene skal bestrebe seg på å fremme 
reintegrering i samfunnet av personer som er 
dømt for lovbrudd som omfattes av denne kon
vensjon. 

4.	 Statspartene skal bestrebe seg på å jevnlig eva
luere eksisterende aktuelle rettslige instru
menter og forvaltningsrutiner med sikte på å 
avdekke hvor lett de kan misbrukes av organi
serte kriminelle grupper. 

5.	 Statspartene skal bestrebe seg på å øke den 
offentlige bevisstheten om eksistensen av, år
saker til og alvorligheten av grenseoverskri
dende organisert kriminalitet samt om trusse
len som grenseoverskridende organisert krimi
nalitet utgjør. Opplysning kan eventuelt gis 
gjennom massemediene og skal omfatte tiltak 
for å fremme offentlig deltaking i forebygging 
og bekjempelse av slik kriminalitet. 

6.	 Hver statspart skal underrette De forente na
sjoners generalsekretær om navn og adresse til 
myndigheten eller myndighetene som kan bi
stå andre statsparter med å utvikle tiltak for å 
forebygge grenseoverskridende organisert kri
minalitet. 

7.	 Statspartene skal, når det er hensiktsmessig, 
samarbeide med hverandre og aktuelle interna
sjonale og regionale organisasjoner om å frem
me og utvikle tiltakene nevnt i denne artikkel. 
Dette omfatter deltaking i internasjonale pro
sjekter som tar sikte på å forebygge grense
overskridende organisert kriminalitet, for ek
sempel ved å lindre forholdene som gjør sosialt 
marginaliserte grupper sårbare i forhold til 
grenseoverskridende organisert kriminalitet. 

Artikkel 32 

Konvensjonspartskonferanse 

1.	 Det opprettes herved en konvensjonspartskon
feranse for å forbedre statspartenes evne til å 
bekjempe grenseoverskridende organisert kri
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nized crime and to promote and review the 
implementation of this Convention. 

2.	 The Secretary-General of the United Nations 
shall convene the Conference of the Parties not 
later than one year following the entry into 
force of this Convention. The Conference of the 
Parties shall adopt rules of procedure and rules 
governing the activities set forth in paragraphs 
3 and 4 of this article (including rules concern
ing payment of expenses incurred in carrying 
out those activities). 

3.	 The Conference of the Parties shall agree upon 
mechanisms for achieving the objectives men
tioned in paragraph 1 of this article, including: 
a.	 Facilitating activities by States Parties un

der articles 29, 30 and 31 of this Conven
tion, including by encouraging the mobili
zation of voluntary contributions; 

b.	 Facilitating the exchange of information 
among States Parties on patterns and 
trends in transnational organized crime and 
on successful practices for combating it; 

c.	 Cooperating with relevant international and 
regional organizations and non-governmen-
tal organizations; 

d.	 Reviewing periodically the implementation 
of this Convention; 

e.	 Making recommendations to improve this 
Convention and its implementation. 

4.	 For the purpose of paragraphs 3 (d) and (e) of 
this article, the Conference of the Parties shall 
acquire the necessary knowledge of the mea
sures taken by States Parties in implementing 
this Convention and the difficulties encoun
tered by them in doing so through information 
provided by them and through such supple
mental review mechanisms as may be estab
lished by the Conference of the Parties. 

5.	 Each State Party shall provide the Conference 
of the Parties with information on its pro
grammes, plans and practices, as well as legis
lative and administrative measures to imple
ment this Convention, as required by the Con
ference of the Parties. 

Article 33 

Secretariat 

1.	 The Secretary-General of the United Nations 
shall provide the necessary secretariat services 
to the Conference of the Parties to the Conven
tion. 

minalitet og for å fremme og gjennomgå gjen
nomføringen av denne konvensjon. 

2.	 De forente nasjoners generalsekretær skal kal
le sammen partskonferansen senest ett år etter 
at denne konvensjon har trådt i kraft. Partskon
feransen skal vedta forretningsorden og regle
ment for virksomheten nevnt i nr. 3 og 4 i den-
ne artikkel (herunder reglement for betaling av 
utgifter som påløper i forbindelse med gjen
nomføringen av denne virksomheten). 

3.	 Partskonferansen skal avtale mekanismer for å 
oppnå målsettingene nevnt i nr. 1 i denne artik
kel, herunder: 
a.	 å legge til rette for virksomhet ved statspar

ter i henhold til artikkel 29, 30 og 31 i denne 
konvensjon, herunder ved å oppfordre til 
mobilisering av frivillige bidrag, 

b.	 å legge til rette for utveksling av opplysnin
ger mellom statsparter om mønstre og tren
der i grenseoverskridende organisert kri
minalitet og om vellykket praksis for å be
kjempe den, 

c.	 å samarbeide med aktuelle internasjonale 
og regionale organisasjoner og ikke-statlige 
organisasjoner, 

d.	 å jevnlig gjennomgå gjennomføringen av 
denne konvensjon, 

e.	 å legge fram forslag til forbedringer av den-
ne konvensjonen og gjennomføringen av 
den. 

4.	 Med hensyn til nr. 3 bokstav d) og e) i denne 
artikkel skal partskonferansen skaffe seg den 
nødvendige kunnskap om tiltakene som er truf
fet av statspartene for å gjennomføre denne 
konvensjonen, og vanskelighetene de har stått 
overfor i denne forbindelse, på grunnlag av 
opplysninger gitt av dem og på grunnlag av 
eventuelle supplerende gjennomgangsmeka
nismer som måtte bli fastsatt av partskonferan
sen. 

5.	 Hver statspart skal gi partskonferansen opplys
ninger om sine programmer og planer og sin 
praksis, samt lovgivningsmessige og forvalt
ningsmessige tiltak for å gjennomføre denne 
konvensjon, slik partskonferansen krever. 

Artikkel 33 

Sekretariat 

1.	 De forente nasjoners generalsekretær skal yte 
nødvendige sekretariatstjenester til konven
sjonspartskonferansen. 
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2.	 The secretariat shall: 
a.	 Assist the Conference of the Parties in car

rying out the activities set forth in article 32 
of this Convention and make arrangements 
and provide the necessary services for the 
sessions of the Conference of the Parties; 

b.	 Upon request, assist States Parties in pro
viding information to the Conference of the 
Parties as envisaged in article 32, paragraph 
5, of this Convention; and 

c.	 Ensure the necessary coordination with the 
secretariats of relevant international and re
gional organizations. 

Article 34 

Implementation of the Convention 

1.	 Each State Party shall take the necessary mea
sures, including legislative and administrative 
measures, in accordance with fundamental 
principles of its domestic law, to ensure the 
implementation of its obligations under this 
Convention. 

2.	 The offences established in accordance with 
articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention shall 
be established in the domestic law of each State 
Party independently of the transnational nature 
or the involvement of an organized criminal 
group as described in article 3, paragraph 1, of 
this Convention, except to the extent that arti
cle 5 of this Convention would require the in
volvement of an organized criminal group. 

3.	 Each State Party may adopt more strict or se
vere measures than those provided for by this 
Convention for preventing and combating 
transnational organized crime. 

Article 35 

Settlement of disputes 

1.	 States Parties shall endeavour to settle dis
putes concerning the interpretation or applica
tion of this Convention through negotiation. 

2.	 Any dispute between two or more States Par
ties concerning the interpretation or applica
tion of this Convention that cannot be settled 
through negotiation within a reasonable time 
shall, at the request of one of those States Par
ties, be submitted to arbitration. If, six months 
after the date of the request for arbitration, 
those States Parties are unable to agree on the 
organization of the arbitration, any one of those 

2.	 Sekretariatet skal: 
a.	 bistå partskonferansen med å gjennomføre 

virksomheten nevnt i artikkel 32 i denne 
konvensjon og forberede og yte nødvendi
ge tjenester til partskonferansens møter, 

b.	 på anmodning bistå statspartene med å gi 
opplysninger til partskonferansen som 
nevnt i artikkel 32 nr. 5 i denne konvensjon, 
og 

c.	 sikre nødvendig samordning med sekreta
riatene til aktuelle internasjonale og regio
nale organisasjoner. 

Artikkel 34 

Gjennomføring av konvensjonen 

1.	 Hver statspart skal i samsvar med de grunnleg
gende prinsippene i sin nasjonale lovgivning 
treffe de tiltak, herunder lovgivningsmessige 
og forvaltningsmessige tiltak, som er nødvendi
ge for å sikre gjennomføringen av sine forplik
telser i henhold til denne konvensjon. 

2.	 Lovbruddene fastsatt i samsvar med artikkel 5, 
6, 8 og 23 i denne konvensjon skal fastsettes i 
den nasjonale lovgivningen til hver statspart 
uavhengig av grenseoverskridende art eller 
innblanding fra en organisert kriminell gruppe 
som beskrevet i artikkel 3 nr. 1 i denne konven
sjon, unntatt i den utstrekning artikkel 5 i den-
ne konvensjon krever innblanding fra en orga
nisert kriminell gruppe. 

3.	 Hver statspart kan vedta strengere eller alvorli
gere tiltak enn dem som er fastsatt i denne 
konvensjon, for å forebygge og bekjempe gren
seoverskridende organisert kriminalitet. 

Artikkel 35 

Tvisteløsning 

1.	 Statspartene skal bestrebe seg på å løse tvister 
om tolkning eller anvendelse av denne konven
sjon gjennom forhandlinger. 

2.	 Enhver tvist mellom to eller flere statsparter 
om tolkning eller anvendelse av denne konven
sjon som ikke kan løses gjennom forhandlinger 
innen rimelig tid, skal, på anmodning fra en av 
disse statspartene, henvises til voldgift. Der
som statspartene ikke er blitt enige om organi
seringen av voldgiften senest seks måneder et
ter at det ble anmodet om voldgift, kan hver av 
disse statspartene henvise tvisten til Den inter
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States Parties may refer the dispute to the In
ternational Court of Justice by request in ac
cordance with the Statute of the Court. 

3.	 Each State Party may, at the time of signature, 
ratification, acceptance or approval of or acces
sion to this Convention, declare that it does not 
consider itself bound by paragraph 2 of this 
article. The other States Parties shall not be 
bound by paragraph 2 of this article with re
spect to any State Party that has made such a 
reservation. 

4.	 Any State Party that has made a reservation in 
accordance with paragraph 3 of this article may 
at any time withdraw that reservation by noti
fication to the Secretary-General of the United 
Nations. 

Article 36 

Signature, ratification, acceptance, approval 
and accession 

1.	 This Convention shall be open to all States for 
signature from 12 to 15 December 2000 in Pa
lermo, Italy, and thereafter at United Nations 
Headquarters in New York until 12 December 
2002. 

2.	 This Convention shall also be open for signa
ture by regional economic integration organi
zations provided that at least one member State 
of such organization has signed this Conven
tion in accordance with paragraph 1 of this arti
cle. 

3.	 This Convention is subject to ratification, ac
ceptance or approval. Instruments of ratifica
tion, acceptance or approval shall be deposited 
with the Secretary-General of the United Na
tions. A regional economic integration organi
zation may deposit its instrument of ratifica
tion, acceptance or approval if at least one of its 
member States has done likewise. In that in
strument of ratification, acceptance or approv
al, such organization shall declare the extent of 
its competence with respect to the matters gov
erned by this Convention. Such organization 
shall also inform the depositary of any relevant 
modification in the extent of its competence. 

4.	 This Convention is open for accession by any 
State or any regional economic integration or
ganization of which at least one member State 
is a Party to this Convention. Instruments of 
accession shall be deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations. At the time 
of its accession, a regional economic integra

nasjonale domstol etter anmodning i samsvar 
med vedtektene for domstolen. 

3.	 Hver statspart kan, ved undertegning, ratifika
sjon, godtakelse eller godkjenning av eller til
tredelse til denne konvensjon, erklære at den 
ikke anser seg bundet av nr. 2 i denne artikkel. 
De andre statspartene skal ikke være bundet av 
nr. 2 i denne artikkel i forhold til en statspart 
som har tatt et slikt forbehold. 

4.	 En statspart som har tatt forbehold i samsvar 
med nr. 3 i denne artikkel, kan til enhver tid 
trekke tilbake forbeholdet ved underretning til 
De forente nasjoners generalsekretær. 

Artikkel 36 

Undertegning, ratifikasjon, godtakelse, 
godkjenning og tiltredelse 

1.	 Denne konvensjon skal være åpen for under
tegning for alle stater fra 12. til 15. desember 
2000 i Palermo i Italia og deretter ved De foren
te nasjoners hovedsete i New York til 12. de
sember 2002. 

2.	 Denne konvensjon skal også være åpen for un
dertegning for organisasjoner for regional øko
nomisk integrasjon forutsatt at minst én med
lemsstat i vedkommende organisasjon har un
dertegnet denne konvensjon i samsvar med nr. 
1 i denne artikkel. 

3.	 Denne konvensjon skal ratifiseres, godtas eller 
godkjennes. Ratifikasjons-, godtakelses- eller 
godkjenningsdokumenter skal deponeres hos 
De forente nasjoners generalsekretær. En or
ganisasjon for regional økonomisk integrasjon 
kan deponere sitt ratifikasjons-, godtakelses- el
ler godkjenningsdokument dersom minst én av 
dens medlemsstater har gjort det. I dette ratifi
kasjons-, godtakelses- eller godkjenningsdoku
ment skal vedkommende organisasjon erklære 
rekkevidden av sin myndighet i saker som re
guleres av denne konvensjon. Vedkommende 
organisasjon skal også underrette depositaren 
om eventuelle relevante endringer i rekkevid
den av sin myndighet. 

4.	 Denne konvensjon er åpen for tiltredelse for 
enhver stat og for enhver organisasjon for re
gional økonomisk integrasjon der minst én 
medlemsstat er part i denne konvensjon. Tiltre
delsesdokumenter skal deponeres hos De for
ente nasjoners generalsekretær. Ved tiltredel
se skal en organisasjon for regional økonomisk 
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tion organization shall declare the extent of its 
competence with respect to matters governed 
by this Convention. Such organization shall al
so inform the depositary of any relevant mod
ification in the extent of its competence. 

Article 37 

Relation with protocols 

1.	 This Convention may be supplemented by one 
or more protocols. 

2.	 In order to become a Party to a protocol, a State 
or a regional economic integration organiza
tion must also be a Party to this Convention. 

3.	 A State Party to this Convention is not bound 
by a protocol unless it becomes a Party to the 
protocol in accordance with the provisions 
thereof. 

4.	 Any protocol to this Convention shall be in
terpreted together with this Convention, taking 
into account the purpose of that protocol. 

Article 38 

Entry into force 

1.	 This Convention shall enter into force on the 
ninetieth day after the date of deposit of the 
fortieth instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession. For the purpose of this 
paragraph, any instrument deposited by a re
gional economic integration organization shall 
not be counted as additional to those deposited 
by member States of such organization. 

2.	 For each State or regional economic integra
tion organization ratifying, accepting, approv
ing or acceding to this Convention after the 
deposit of the fortieth instrument of such ac
tion, this Convention shall enter into force on 
the thirtieth day after the date of deposit by 
such State or organization of the relevant in
strument. 

Article 39 

Amendment 

1.	 After the expiry of five years from the entry into 
force of this Convention, a State Party may pro
pose an amendment and file it with the Secre-
tary-General of the United Nations, who shall 

integrasjon erklære rekkevidden av sin myn
dighet i saker som reguleres av denne konven
sjon. En slik organisasjon skal også underrette 
depositaren om eventuelle relevante endringer 
i rekkevidden av sin myndighet. 

Artikkel 37 

Forholdet til protokoller 

1.	 Denne konvensjon kan suppleres av en eller 
flere protokoller. 

2.	 For å bli part i en protokoll må en stat eller en 
organisasjon for regional økonomisk integra
sjon også være part i denne konvensjon. 

3.	 En statspart i denne konvensjon er ikke bundet 
av en protokoll med mindre den blir part i pro
tokollen i samsvar med bestemmelsene i proto
kollen. 

4.	 Enhver protokoll til denne konvensjon skal tol
kes sammen med denne konvensjon, samtidig 
som det skal tas hensyn til formålet med ved
kommende protokoll. 

Artikkel 38 

Ikrafttredelse 

1.	 Denne konvensjon skal tre i kraft på den nitti
ende dag etter den dag det førtiende ratifika
sjons-, godtakelses- godkjennings- eller tiltre
delsesdokument er deponert. Med hensyn til 
dette nummer skal ethvert dokument som er 
deponert av en organisasjon for regional øko
nomisk integrasjon, ikke regnes å komme i til
legg til dokumenter som er deponert av stater 
som er medlemmer i vedkommende organisa
sjon. 

2.	 For hver stat eller organisasjon for regional 
økonomisk integrasjon som ratifiserer, godtar, 
godkjenner eller tiltrer denne konvensjon etter 
at det førtiende dokument av denne typen er 
deponert, skal denne konvensjon tre i kraft på 
den trettiende dag etter den dag vedkommen
de stat eller organisasjon deponerer det aktuel
le dokument. 

Artikkel 39 

Endringer 

1.	 Etter at det er gått fem år fra denne konvensjon 
trådte i kraft, kan en statspart foreslå en end-
ring og inngi den til De forente nasjoners gene
ralsekretær, som deretter skal sende endrings
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thereupon communicate the proposed amend
ment to the States Parties and to the Confer
ence of the Parties to the Convention for the 
purpose of considering and deciding on the 
proposal. The Conference of the Parties shall 
make every effort to achieve consensus on 
each amendment. If all efforts at consensus 
have been exhausted and no agreement has 
been reached, the amendment shall, as a last 
resort, require for its adoption a two-thirds ma
jority vote of the States Parties present and 
voting at the meeting of the Conference of the 
Parties. 

2.	 Regional economic integration organizations, 
in matters within their competence, shall exer
cise their right to vote under this article with a 
number of votes equal to the number of their 
member States that are Parties to this Conven
tion. Such organizations shall not exercise 
their right to vote if their member States exer
cise theirs and vice versa. 

3.	 An amendment adopted in accordance with 
paragraph 1 of this article is subject to ratifica
tion, acceptance or approval by States Parties. 

4.	 An amendment adopted in accordance with 
paragraph 1 of this article shall enter into force 
in respect of a State Party ninety days after the 
date of the deposit with the Secretary-General 
of the United Nations of an instrument of rat
ification, acceptance or approval of such 
amendment. 

5.	 When an amendment enters into force, it shall 
be binding on those States Parties which have 
expressed their consent to be bound by it. Oth
er States Parties shall still be bound by the 
provisions of this Convention and any earlier 
amendments that they have ratified, accepted 
or approved. 

Article 40 

Denunciation 

1.	 A State Party may denounce this Convention 
by written notification to the Secretary-General 
of the United Nations. Such denunciation shall 
become effective one year after the date of re
ceipt of the notification by the Secretary-Gener-
al. 

2.	 A regional economic integration organization 
shall cease to be a Party to this Convention 
when all of its member States have denounced 
it. 

forslaget til statspartene og til konvensjons
partskonferansen med sikte på behandling og 
vedtak av forslaget. Partskonferansen skal gjø
re sitt beste for å oppnå enstemmighet om hver 
endring. Dersom alle bestrebelser på å oppnå 
enstemmighet er utprøvd uten at man har kom-
met fram til enighet, kan endringen, som en 
siste utvei, vedtas med et flertall på to tredeler 
av statspartene som er til stede og avgir stem-
me på møtet til partskonferansen. 

2.	 Organisasjoner for regional økonomisk inte
grasjon skal, i saker innenfor sitt kompetan
seområde, utøve sin rett til å avgi stemme etter 
denne artikkel med et antall stemmer som er 
likt antall medlemsstater som er parter i denne 
konvensjon. Slike organisasjoner skal ikke ut
øve sin rett til å avgi stemme dersom medlems
statene i organisasjonen utøver sin rett, og vice 
versa. 

3.	 En endring som er vedtatt i samsvar med nr. 1 i 
denne artikkel, skal ratifiseres, godtas eller 
godkjennes av statspartene. 

4.	 En endring som er vedtatt i samsvar med nr. 1 i 
denne artikkel, skal tre i kraft i forhold til en 
statspart nitti dager etter den dag et dokument 
om ratifikasjon, godtakelse eller godkjenning 
av vedkommende endring er deponert hos De 
forente nasjoners generalsekretær. 

5.	 Når en endring trer i kraft, skal den være bind
ende for de statspartene som har uttrykt sitt 
samtykke til å være bundet av den. Andre stats-
parter skal fremdeles være bundet av bestem
melsene i denne konvensjon og eventuelle tidli
gere endringer som de har ratifisert, godtatt 
eller godkjent. 

Artikkel 40 

Oppsigelse 

1.	 En statspart kan si opp denne konvensjon ved 
skriftlig underretning til De forente nasjoners 
generalsekretær. Oppsigelsen får virkning ett 
år etter den dag underretningen mottas av Ge
neralsekretæren. 

2.	 En organisasjon for regional økonomisk inte
grasjon skal opphøre å være part i denne kon
vensjon når alle medlemsstatene i organisasjo
nen har sagt opp konvensjonen. 
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3.	 Denunciation of this Convention in accordance 
with paragraph 1 of this article shall entail the 
denunciation of any protocols thereto. 

Article 41 

Depositary and languages 

1.	 The Secretary-General of the United Nations is 
designated depositary of this Convention. 

2.	 The original of this Convention, of which the 
Arabic, Chinese, English, French, Russian and 
Spanish texts are equally authentic, shall be 
deposited with the Secretary-General of the 
United Nations. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned pleni
potentiaries, being duly authorized thereto by 
their respective Governments, have signed this 
Convention. 

3.	 Oppsigelse av denne konvensjon i samsvar 
med nr. 1 i denne artikkel skal innebære oppsi
gelse av alle protokoller til konvensjonen. 

Artikkel 41 

Depositar og språk 

1.	 De forente nasjoners generalsekretær er ut
pekt som depositar for denne konvensjon. 

2.	 Originaleksemplaret av denne konvensjon, der 
de arabiske, kinesiske, engelske, franske, rus
siske og spanske tekstene har samme gyldig
het, skal deponeres hos De forente nasjoners 
generalsekretær. 

Som bekreftelse på dette har de undertegnede, 
som av sine regjeringer er gitt behørig fullmakt til 
det, undertegnet denne konvensjon. 
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Vedlegg 2 

Protocol to prevent, suppress 
and punish Trafficking in 

Persons, especially Women 
and Children, supplementing 

the United Nations 
Convention against 

Transnational Organized 
Crime 

Preamble 

The States Parties to this Protocol, 
Declaring that effective action to prevent and 

combat trafficking in persons, especially women 
and children, requires a comprehensive internatio
nal approach in the countries of origin, transit and 
destination that includes measures to prevent such 
trafficking, to punish the traffickers and to protect 
the victims of such trafficking, including by protec
ting their internationally recognized human rights, 

Taking into account the fact that, despite the 
existence of a variety of international instruments 
containing rules and practical measures to combat 
the exploitation of persons, especially women and 
children, there is no universal instrument that add
resses all aspects of trafficking in persons, 

Concerned that, in the absence of such an in
strument, persons who are vulnerable to traffic
king will not be sufficiently protected, 

Recalling General Assembly resolution 53/111 
of 9 December 1998, in which the Assembly deci
ded to establish an open-ended intergovernmental 
ad hoc committee for the purpose of elaborating a 
comprehensive international convention against 
transnational organized crime and of discussing 
the elaboration of, inter alia, an international in
strument addressing trafficking in women and 
children, 

Convinced that supplementing the United Na
tions Convention against Transnational Organized 
Crime with an international instrument for the pre
vention, suppression and punishment of trafficking 
in persons, especially women and children, will be 
useful in preventing and combating that crime, 

Have agreed as follows: 

Protokoll for å forebygge, 
bekjempe og straffe handel 

med mennesker, særlig 
kvinner og barn, som 
supplerer De forente 

nasjoners konvensjon mot 
grenseoverskridende 

organisert kriminalitet 

Fortale 

Statspartene i denne protokoll, 
som erklærer at effektive tiltak for å forebygge 

og bekjempe handel med mennesker, særlig kvin
ner og barn, krever en omfattende internasjonal 
tilnærming i opprinnelses-, transitt- og bestemmel
seslandene som omfatter tiltak for å forebygge slik 
handel, å straffe handlerne og å beskytte ofrene for 
slik handel, blant annet ved å beskytte deres inter
nasjonalt anerkjente menneskerettigheter, 

som tar hensyn til at det, til tross for at det 
foreligger mange forskjellige internasjonale regel
verk som inneholder regler og praktiske tiltak for å 
bekjempe utnytting av personer, særlig kvinner og 
barn, ikke finnes noe universelt regelverk som tar 
for seg alle aspekter ved handel med mennesker, 

som frykter at personer som er sårbare for han
del med mennesker, ikke vil være tilstrekkelig be
skyttet dersom det ikke foreligger et slikt regel
verk, 

som minner om Generalforsamlingens resolu
sjon 53/111 av 9. desember 1998, der Generalfor
samlingen vedtok å nedsette en åpen mellomstat
lig ad hoc-komité til å utarbeide en omfattende 
internasjonal konvensjon mot grenseoverskriden
de organisert kriminalitet og til å drøfte utarbeid
ing av blant annet et internasjonalt regelverk som 
tar for seg handel med kvinner og barn, 

som er overbevist om at å supplere De forente 
nasjoners konvensjon mot grenseoverskridende 
organisert kriminalitet med et internasjonalt regel
verk for å forebygge, bekjempe og straffe handel 
med mennesker, særlig kvinner og barn, vil være 
nyttig med tanke på å forebygge og bekjempe den-
ne forbrytelsen – 

er blitt enige om følgende: 
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I. General provisions 

Article 1 

Relation with the United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime 

1.	 This Protocol supplements the United Nations 
Convention against Transnational Organized 
Crime. It shall be interpreted together with the 
Convention. 

2.	 The provisions of the Convention shall apply, 
mutatis mutandis, to this Protocol unless other
wise provided herein. 

3.	 The offences established in accordance with 
article 5 of this Protocol shall be regarded as 
offences established in accordance with the 
Convention. 

Article 2 

Statement of purpose 

The purposes of this Protocol are: 
a.	 To prevent and combat trafficking in persons, 

paying particular attention to women and child
ren; 

b.	 To protect and assist the victims of such traffic
king, with full respect for their human rights; 
and 

c.	 To promote cooperation among States Parties 
in order to meet those objectives. 

Article 3 

Use of terms 

For the purposes of this Protocol: 
a.	 «Trafficking in persons» shall mean the recruit

ment, transportation, transfer, harbouring or 
receipt of persons, by means of the threat or 
use of force or other forms of coercion, of ab
duction, of fraud, of deception, of the abuse of 
power or of a position of vulnerability or of the 
giving or receiving of payments or benefits to 
achieve the consent of a person having control 
over another person, for the purpose of exploi
tation. Exploitation shall include, at a mini
mum, the exploitation of the prostitution of ot
hers or other forms of sexual exploitation, for
ced labour or services, slavery or practices si
milar to slavery, servitude or the removal of 
organs; 

b.	 The consent of a victim of trafficking in persons 
to the intended exploitation set forth in sub-

I. Allmenne bestemmelser 

Artikkel 1 

Forhold til De forente nasjoners konvensjon 
mot grenseoverskridende organisert 
kriminalitet 

1.	 Denne protokoll supplerer De forente nasjo
ners konvensjon mot grenseoverskridende or
ganisert kriminalitet. Den skal tolkes sammen 
med konvensjonen. 

2.	 Bestemmelsene i konvensjonen får anvendelse 
så langt den passer på denne protokoll med 
mindre annet er fastsatt her. 

3.	 Lovbruddene fastsatt i samsvar med artikkel 5 i 
denne protokoll skal anses som lovbrudd fast
satt i samsvar med konvensjonen. 

Artikkel 2 

Formål 

Formålene i denne protokoll er: 
a.	 å forebygge og bekjempe handel med mennes

ker, med særlig vekt på kvinner og barn, 

b.	 å beskytte og bistå ofrene for slik handel, med 
full respekt for deres menneskerettigheter, og 

c.	 å fremme samarbeid mellom statsparter med 
sikte på å oppnå disse målsettingene. 

Artikkel 3 

Termbruk 

I denne protokoll menes med: 
a.	 «handel med mennesker»: rekruttering, trans

port, overføring, husing eller mottak av perso
ner, ved hjelp av trusler om bruk av vold eller 
bruk av vold eller andre former for tvang, av 
bortføring, av bedrageri, av forledelse, av mis
bruk av myndighet eller av sårbar stilling eller 
av å gi eller å motta betaling eller fordeler for å 
oppnå samtykke fra en person som har kontroll 
over en annen person, med sikte på utnytting. 
Utnytting skal som et minimum omfatte utnyt
ting av andres prostitusjon eller andre former 
for seksuell utnytting, tvangsarbeid eller tvang
stjenester, slaveri eller slaveriliknende praksis, 
trelldom eller fjerning av organer, 

b.	 samtykke fra et offer for handel med mennes
ker til den tilsiktede utnyttingen nevnt i bok
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paragraph (a) of this article shall be irrelevant 
where any of the means set forth in subpara
graph (a) have been used; 

c.	 The recruitment, transportation, transfer, har
bouring or receipt of a child for the purpose of 
exploitation shall be considered «trafficking in 
persons» even if this does not involve any of the 
means set forth in subparagraph (a) of this 
article; 

d.	 «Child» shall mean any person under eighteen 
years of age. 

Article 4 

Scope of application 

This Protocol shall apply, except as otherwise sta
ted herein, to the prevention, investigation and 
prosecution of the offences established in accor
dance with article 5 of this Protocol, where those 
offences are transnational in nature and involve an 
organized criminal group, as well as to the protec
tion of victims of such offences. 

Article 5 

Criminalization 

1.	 Each State Party shall adopt such legislative 
and other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences the conduct set 
forth in article 3 of this Protocol, when commit
ted intentionally. 

2.	 Each State Party shall also adopt such legislati
ve and other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences: 
a.	 Subject to the basic concepts of its legal 

system, attempting to commit an offence 
established in accordance with paragraph 1 
of this article; 

b.	 Participating as an accomplice in an offence 
established in accordance with paragraph 1 
of this article; and 

c.	 Organizing or directing other persons to 
commit an offence established in accordan
ce with paragraph 1 of this article. 

stav a) i denne artikkel skal være uten betyd
ning der noen av midlene nevnt i bokstav a) er 
brukt, 

c.	 rekruttering, transport, overføring, husing el
ler mottak av et barn med sikte på utnytting 
skal anses som «handel med mennesker» selv 
om ingen av midlene nevnt i bokstav a) i denne 
artikkel er brukt, 

d.	 «barn»: person under atten år. 

Artikkel 4 

Virkeområde 

Denne protokoll får anvendelse, med mindre annet 
er fastsatt her, på forebygging, etterforskning og 
forfølgning av lovbrudd fastsatt i samsvar med ar
tikkel 5 i denne protokoll der disse lovbruddene er 
av grenseoverskridende art, og der en organisert 
kriminell gruppe er innblandet, samt på beskyttel
se av ofre for slike lovbrudd. 

Artikkel 5 

Kriminalisering 

1.	 Hver statspart skal vedta de lover og treffe and
re tiltak som er nødvendige for å fastsette som 
lovbrudd atferden nevnt i artikkel 3 i denne 
protokoll når handlingen er begått forsettlig. 

2.	 Hver statspart skal også vedta de lover og treffe 
andre tiltak som er nødvendige for å fastsette 
som lovbrudd: 
a.	 med forbehold for grunnsetningene i stats

partens rettsorden, å forsøke å begå et lov
brudd fastsatt i samsvar med nr. 1 i denne 
artikkel, 

b.	 å delta som medvirker i et lovbrudd fastsatt 
i samsvar med nr. 1 i denne artikkel, og 

c.	 å organisere eller å instruere andre perso
ner til å begå et lovbrudd fastsatt i samsvar 
med nr. 1 i denne artikkel. 
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II. Protection of victims of trafficking in 
persons 

Article 6 

Assistance to and protection of victims of 
trafficking in persons 

1.	 In appropriate cases and to the extent possible 
under its domestic law, each State Party shall 
protect the privacy and identity of victims of 
trafficking in persons, including, inter alia, by 
making legal proceedings relating to such traf
ficking confidential. 

2.	 Each State Party shall ensure that its domestic 
legal or administrative system contains mea
sures that provide to victims of trafficking in 
persons, in appropriate cases: 
a.	 Information on relevant court and admini

strative proceedings; 
b.	 Assistance to enable their views and con

cerns to be presented and considered at 
appropriate stages of criminal proceedings 
against offenders, in a manner not prejudici
al to the rights of the defence. 

3.	 Each State Party shall consider implementing 
measures to provide for the physical, psycholo
gical and social recovery of victims of traffic
king in persons, including, in appropriate ca
ses, in cooperation with non-governmental or
ganizations, other relevant organizations and 
other elements of civil society, and, in particu
lar, the provision of: 
a.	 Appropriate housing; 
b.	 Counselling and information, in particular 

as regards their legal rights, in a language 
that the victims of trafficking in persons can 
understand; 

c.	 Medical, psychological and material assis
tance; and 

d.	 Employment, educational and training opp
ortunities. 

4.	 Each State Party shall take into account, in ap
plying the provisions of this article, the age, 
gender and special needs of victims of traffic
king in persons, in particular the special needs 
of children, including appropriate housing, 
education and care. 

5.	 Each State Party shall endeavour to provide for 
the physical safety of victims of trafficking in 
persons while they are within its territory. 

6.	 Each State Party shall ensure that its domestic 
legal system contains measures that offer vic
tims of trafficking in persons the possibility of 
obtaining compensation for damage suffered. 

II. Beskyttelse av ofre for handel med 
mennesker 

Artikkel 6 

Bistand til og beskyttelse av ofre for handel 
med mennesker 

1.	 I egnede saker og så langt det er mulig etter sin 
nasjonale lovgivning, skal hver statspart be
skytte privatlivet og identiteten til ofre for han
del med mennesker, herunder ved å gjøre 
rettssaker som gjelder slik handel, fortrolige. 

2.	 Hver statspart skal påse at dens nasjonale retts
orden eller forvaltningsorden inneholder tiltak 
som i egnede saker gir ofre for handel med 
mennesker: 
a.	 opplysninger om aktuelle rettslige og for

valtningsmessige framgangsmåter, 
b.	 bistand til å gjøre det mulig å få sine syns

punkter og bekymringer lagt fram og vur
dert på hensiktsmessige stadier i straffefor
følgningen av lovbrytere på en måte som 
ikke innskrenker forsvarets rettigheter. 

3.	 Hver statspart skal vurdere å gjennomføre til
tak med sikte på fysisk, psykisk og sosial resti
tusjon av ofre for handel med mennesker, her-
under, i egnede saker, i samarbeid med ikke
statlige organisasjoner, andre aktuelle organi
sasjoner og andre deler av det sivile samfunnet, 
og særlig å sørge for: 

a.	 hensiktsmessig husvære, 
b.	 rådgivning og opplysning, særlig om deres 

juridiske rettigheter, på et språk som ofre
ne for handel med mennesker kan forstå, 

c.	 medisinsk, psykologisk og materiell bi-
stand, og 

d.	 muligheter for sysselsetting, utdanning og 
opplæring. 

4.	 Hver statspart skal ved anvendelse av bestem
melsene i denne artikkel ta hensyn til hvilken 
alder, hvilket kjønn og hvilke særlige behov 
ofrene for handel med mennesker har, særlig 
hvilke særlige behov barn har, for blant annet 
hensiktsmessig husvære, utdanning og om
sorg. 

5.	 Hver statspart skal bestrebe seg på å gi ofre for 
handel med mennesker fysisk sikkerhet mens 
de oppholder seg på dens territorium. 

6.	 Hver statspart skal påse at dens nasjonale retts
orden inneholder tiltak som gir ofre for handel 
med mennesker mulighet til å få erstatning for 
lidt skade. 
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Article 7 

Status of victims of trafficking in persons in 
receiving States 

1.	 In addition to taking measures pursuant to ar
ticle 6 of this Protocol, each State Party shall 
consider adopting legislative or other appropri
ate measures that permit victims of trafficking 
in persons to remain in its territory, temporari
ly or permanently, in appropriate cases. 

2.	 In implementing the provision contained in pa
ragraph 1 of this article, each State Party shall 
give appropriate consideration to humanitarian 
and compassionate factors. 

Article 8 

Repatriation of victims of trafficking in 
persons 

1.	 The State Party of which a victim of trafficking 
in persons is a national or in which the person 
had the right of permanent residence at the 
time of entry into the territory of the receiving 
State Party shall facilitate and accept, with due 
regard for the safety of that person, the return 
of that person without undue or unreasonable 
delay. 

2.	 When a State Party returns a victim of traffic
king in persons to a State Party of which that 
person is a national or in which he or she had, 
at the time of entry into the territory of the 
receiving State Party, the right of permanent 
residence, such return shall be with due regard 
for the safety of that person and for the status of 
any legal proceedings related to the fact that 
the person is a victim of trafficking and shall 
preferably be voluntary. 

3.	 At the request of a receiving State Party, a requ
ested State Party shall, without undue or un
reasonable delay, verify whether a person who 
is a victim of trafficking in persons is its natio
nal or had the right of permanent residence in 
its territory at the time of entry into the terri
tory of the receiving State Party. 

4.	 In order to facilitate the return of a victim of 
trafficking in persons who is without proper 
documentation, the State Party of which that 
person is a national or in which he or she had 
the right of permanent residence at the time of 
entry into the territory of the receiving State 
Party shall agree to issue, at the request of the 
receiving State Party, such travel documents or 

Artikkel 7 

Status til ofre for handel med mennesker i 
mottakende stater 

1.	 I tillegg til å treffe tiltak i henhold til artikkel 6 i 
denne protokoll skal hver statspart vurdere å 
treffe lovgivningsmessige eller andre hensikts
messige tiltak som gir ofre for handel med 
mennesker fortsatt opphold på dens territori
um, midlertidig eller varig, i egnede saker. 

2.	 Ved gjennomføring av bestemmelsen i nr. 1 i 
denne artikkel skal hver statspart ta tilbørlig 
hensyn til humanitære og menneskelige for-
hold. 

Artikkel 8 

Hjemsendelse av ofre for handel med 
mennesker 

1.	 Statsparten som et offer for handel med men
nesker er statsborger av, eller som personen 
hadde rett til fast opphold i ved innreise til 
territoriet til mottakerstatsparten, skal legge til 
rette for og godta, med tilbørlig hensyn til sik
kerheten til personen, tilbakeføring av perso
nen uten ugrunnet eller urimelig opphold. 

2.	 Når en statspart tilbakefører et offer for handel 
med mennesker til en statspart som personen 
er statsborger av, eller som personen hadde 
rett til fast opphold i ved innreise til territoriet 
til mottakerstatsparten, skal det ved slik til
bakeføring tas tilbørlig hensyn til sikkerheten 
til personen og til statusen til en eventuell retts
forfølgning i forbindelse med at personen er et 
offer for handel med mennesker, og tilbake
føringen skal helst skje frivillig. 

3.	 På anmodning fra en mottakende statspart skal 
en anmodet statspart uten ugrunnet eller uri
melig opphold verifisere om en person som er 
et offer for handel med mennesker, er statsbor
ger av statsparten eller hadde rett til fast opp
hold på dens territorium ved innreise til territo
riet til mottakerstatsparten. 

4.	 For å legge til rette for tilbakeføring av et offer 
for handel med mennesker som ikke har de 
nødvendige papirer, skal statsparten som per
sonen er statsborger av, eller som personen 
hadde rett til fast opphold i ved innreise til 
territoriet til mottakerstatsparten, gå med på å 
utstede, på anmodning fra mottakerstatspar
ten, de reisedokumentene eller andre tillatelser 
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other authorization as may be necessary to ena
ble the person to travel to and re-enter its terri
tory. 

5.	 This article shall be without prejudice to any 
right afforded to victims of trafficking in per
sons by any domestic law of the receiving State 
Party. 

6.	 This article shall be without prejudice to any 
applicable bilateral or multilateral agreement 
or arrangement that governs, in whole or in 
part, the return of victims of trafficking in per
sons. 

III. Prevention, cooperation and other 
measures 

Article 9 

Prevention of trafficking in persons 

1.	 States Parties shall establish comprehensive 
policies, programmes and other measures: 
a.	 To prevent and combat trafficking in per

sons; and 
b.	 To protect victims of trafficking in persons, 

especially women and children, from revic
timization. 

2.	 States Parties shall endeavour to undertake 
measures such as research, information and 
mass media campaigns and social and econo
mic initiatives to prevent and combat traffic
king in persons. 

3.	 Policies, programmes and other measures es
tablished in accordance with this article shall, 
as appropriate, include cooperation with non
governmental organizations, other relevant or
ganizations and other elements of civil society. 

4.	 States Parties shall take or strengthen mea
sures, including through bilateral or multilate
ral cooperation, to alleviate the factors that ma
ke persons, especially women and children, 
vulnerable to trafficking, such as poverty, un
derdevelopment and lack of equal opportunity. 

5.	 States Parties shall adopt or strengthen legisla
tive or other measures, such as educational, 
social or cultural measures, including through 
bilateral and multilateral cooperation, to dis
courage the demand that fosters all forms of 
exploitation of persons, especially women and 
children, that leads to trafficking. 

som kreves for at personen skal kunne reise til 
og vende tilbake til dens territorium. 

5.	 Denne artikkel skal ikke berøre eventuelle ret
tigheter som ofre for handel med mennesker 
har i henhold til nasjonal lovgivning i motta
kerstatsparten. 

6.	 Denne artikkel skal ikke berøre eventuelle gjel
dende bilaterale eller multilaterale avtaler eller 
ordninger som helt eller delvis regulerer til
bakeføring av ofre for handel med mennesker. 

III. Forebygging, samarbeid og andre tiltak 

Artikkel 9 

Forebygging av handel med mennesker 

1.	 Statspartene skal fastsette en omfattende poli
tikk, programmer og andre tiltak: 
a.	 for å forebygge og bekjempe handel med 

mennesker, og 
b.	 for å beskytte ofre for handel med mennes

ker, særlig kvinner og barn, fra å bli ofre på 
nytt. 

2.	 Statspartene skal bestrebe seg på å gjennom
føre tiltak som forsknings-, opplysnings- og 
massemediekampanjer og sosiale og økono
miske tiltak for å forebygge og bekjempe han
del med mennesker. 

3.	 Politikken, programmene og de andre tiltakene 
som fastsettes i samsvar med denne artikkel, 
skal, når det er hensiktsmessig, omfatte samar
beid med ikke-statlige organisasjoner, andre 
aktuelle organisasjoner og andre deler av det 
sivile samfunnet. 

4.	 Statspartene skal treffe eller styrke tiltak, blant 
annet gjennom bilateralt eller multilateralt sam
arbeid, for å lindre forholdene som gjør perso
ner, særlig kvinner og barn, sårbare i forhold til 
handel med mennesker, for eksempel fattig
dom, underutvikling og mangel på like mulig
heter. 

5.	 Statspartene skal vedta eller styrke lovgiv
ningsmessige eller andre tiltak, for eksempel 
utdanningstiltak, sosiale tiltak eller kulturelle 
tiltak, blant annet gjennom bilateralt eller mul
tilateralt samarbeid, for å motvirke etterspør
selen som fremmer alle former for utnytting av 
personer, særlig kvinner og barn, som igjen 
fører til handel med mennesker. 
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Article 10 

Information exchange and training 

1.	 Law enforcement, immigration or other rele
vant authorities of States Parties shall, as ap
propriate, cooperate with one another by ex
changing information, in accordance with their 
domestic law, to enable them to determine: 

a.	 Whether individuals crossing or attempting 
to cross an international border with travel 
documents belonging to other persons or 
without travel documents are perpetrators 
or victims of trafficking in persons; 

b.	 The types of travel document that individu
als have used or attempted to use to cross 
an international border for the purpose of 
trafficking in persons; and 

c.	 The means and methods used by organized 
criminal groups for the purpose of traffic
king in persons, including the recruitment 
and transportation of victims, routes and 
links between and among individuals and 
groups engaged in such trafficking, and 
possible measures for detecting them. 

2.	 States Parties shall provide or strengthen trai
ning for law enforcement, immigration and ot
her relevant officials in the prevention of traffic
king in persons. The training should focus on 
methods used in preventing such trafficking, 
prosecuting the traffickers and protecting the 
rights of the victims, including protecting the 
victims from the traffickers. The training 
should also take into account the need to consi
der human rights and child- and gender-sensiti-
ve issues and it should encourage cooperation 
with non-governmental organizations, other re
levant organizations and other elements of civil 
society. 

3.	 A State Party that receives information shall 
comply with any request by the State Party that 
transmitted the information that places restric
tions on its use. 

Article 11 

Border measures 

1.	 Without prejudice to international commit
ments in relation to the free movement of pe
ople, States Parties shall strengthen, to the ex-

Artikkel 10 

Utveksling av opplysninger og opplæring 

1.	 Rettshåndhevingsmyndigheter, innvandrings
myndigheter eller andre aktuelle myndigheter 
i statspartene skal, når det er hensiktsmessig, 
samarbeide med hverandre ved å utveksle opp
lysninger, i samsvar med sin nasjonale lovgiv
ning, for at de skal kunne fastslå: 
a.	 om enkeltpersoner som krysser eller for

søker å krysse en internasjonal grense med 
reisedokumenter som tilhører andre perso
ner, eller uten reisedokumenter, er gjer
ningsmenn eller ofre for handel med men
nesker, 

b.	 hvilke typer reisedokument som enkeltper
soner har brukt eller forsøkt å bruke for å 
krysse en internasjonal grense med sikte på 
handel med mennesker, og 

c.	 hvilke midler og metoder som brukes av 
organiserte kriminelle grupper med sikte 
på handel med mennesker, herunder re
kruttering og transport av ofre, ruter og for
bindelser mellom og blant enkeltpersoner 
og grupper som driver slik handel, og muli
ge tiltak for å avdekke dem. 

2.	 Statspartene skal sørge for eller styrke opp
læring for rettshåndhevingstjenestemenn, inn
vandringstjenestemenn og andre aktuelle tje
nestemenn i å forebygge handel med mennes
ker. Opplæringen bør fokusere på metoder 
som brukes for å forebygge slik handel, for å 
rettsforfølge handlerne og for å beskytte rettig
hetene til ofrene, herunder for å beskytte ofre
ne mot handlerne. Opplæringen bør også ta 
hensyn til behovet for å ta opp menneskerettig
hetsspørsmål og spørsmål i forbindelse med 
barn og kjønn, og den bør oppmuntre til samar
beid med ikke-statlige organisasjoner, andre 
aktuelle organisasjoner og andre deler av det 
sivile samfunnet. 

3.	 En statspart som mottar opplysninger, skal et
terkomme enhver anmodning fra statsparten 
som sendte opplysningene, som legger be
grensninger på bruken av dem. 

Artikkel 11 

Grensetiltak 

1.	 Med forbehold for internasjonale forpliktelser i 
forhold til fri bevegelighet for personer skal 
statspartene så langt det er mulig styrke gren
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tent possible, such border controls as may be 
necessary to prevent and detect trafficking in 
persons. 

2.	 Each State Party shall adopt legislative or other 
appropriate measures to prevent, to the extent 
possible, means of transport operated by com
mercial carriers from being used in the com
mission of offences established in accordance 
with article 5 of this Protocol. 

3.	 Where appropriate, and without prejudice to 
applicable international conventions, such mea
sures shall include establishing the obligation 
of commercial carriers, including any transpor
tation company or the owner or operator of any 
means of transport, to ascertain that all passen
gers are in possession of the travel documents 
required for entry into the receiving State. 

4.	 Each State Party shall take the necessary mea
sures, in accordance with its domestic law, to 
provide for sanctions in cases of violation of the 
obligation set forth in paragraph 3 of this ar
ticle. 

5.	 Each State Party shall consider taking mea
sures that permit, in accordance with its do
mestic law, the denial of entry or revocation of 
visas of persons implicated in the commission 
of offences established in accordance with this 
Protocol. 

6.	 Without prejudice to article 27 of the Conven
tion, States Parties shall consider strengthe
ning cooperation among border control agen
cies by, inter alia, establishing and maintaining 
direct channels of communication. 

Article 12 

Security and control of documents 

Each State Party shall take such measures as may 
be necessary, within available means: 
a.	 To ensure that travel or identity documents 

issued by it are of such quality that they cannot 
easily be misused and cannot readily be falsifi
ed or unlawfully altered, replicated or issued; 
and 

b.	 To ensure the integrity and security of travel or 
identity documents issued by or on behalf of 
the State Party and to prevent their unlawful 
creation, issuance and use. 

Article 13 

Legitimacy and validity of documents 

At the request of another State Party, a State Party 

sekontrollen slik det kreves for å forebygge og 
avdekke handel med mennesker. 

2.	 Hver statspart skal treffe lovgivningsmessige 
eller andre hensiktsmessige tiltak for å hindre, 
så langt det er mulig, at transportmidler som 
drives av kommersielle transportører, blir 
brukt ved gjennomføring av lovbrudd fastsatt i 
samsvar med artikkel 5 i denne protokoll. 

3.	 Der det er hensiktsmessig, og med forbehold 
for gjeldende internasjonale konvensjoner, skal 
slike tiltak blant annet fastsette en forpliktelse 
for kommersielle transportører, herunder et
hvert transportselskap eller eier eller operatør 
av ethvert transportmiddel, til å forvisse seg om 
at alle passasjerer har reisedokumentene som 
kreves for innreise til mottakerstaten. 

4.	 Hver statspart skal i samsvar med sin nasjonale 
lovgivning treffe de nødvendige tiltak for å fast
sette sanksjoner ved brudd på forpliktelsen 
nevnt i nr. 3 i denne artikkel. 

5.	 Hver statspart skal vurdere å treffe tiltak som i 
samsvar med statspartens nasjonale lovgivning 
tillater at personer innblandet i gjennomføring 
av lovbrudd fastsatt i samsvar med denne pro
tokoll nektes innreise, eller at deres visa tilba
kekalles. 

6.	 Med forbehold for artikkel 27 i konvensjonen 
skal statspartene vurdere å styrke samarbeidet 
mellom grensekontrollorganer, blant annet ved 
å opprette og vedlikeholde direkte kommuni
kasjonskanaler. 

Artikkel 12 

Dokumentsikkerhet og dokumentkontroll 

Hver statspart skal innenfor rammen av tilgjengeli
ge midler treffe de tiltak som er nødvendige: 
a.	 for å  påse at reise- eller identitetsdokumenter 

som utstedes av den, er av en slik kvalitet at de 
ikke lett kan misbrukes og ikke lett kan for
falskes eller endres, kopieres eller utstedes 
ulovlig, og 

b.	 for å sikre integriteten og sikkerheten til reise
eller identitetsdokumenter som utstedes av el
ler på vegne av statsparten og for å hindre at de 
lages, utstedes og brukes ulovlig. 

Artikkel 13 

Dokumenters ekthet og gyldighet 

På anmodning fra en annen statspart skal en stats
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shall, in accordance with its domestic law, verify 
within a reasonable time the legitimacy and validi
ty of travel or identity documents issued or purpor
ted to have been issued in its name and suspected 
of being used for trafficking in persons. 

IV. Final provisions 

Article 14 

Saving clause 

1.	 Nothing in this Protocol shall affect the rights, 
obligations and responsibilities of States and 
individuals under international law, including 
international humanitarian law and internatio
nal human rights law and, in particular, where 
applicable, the 1951 Convention and the 1967 
Protocol relating to the Status of Refugees and 
the principle of non-refoulement as contained 
therein. 

2.	 The measures set forth in this Protocol shall be 
interpreted and applied in a way that is not 
discriminatory to persons on the ground that 
they are victims of trafficking in persons. The 
interpretation and application of those measu
res shall be consistent with internationally re
cognized principles of non-discrimination. 

Article 15 

Settlement of disputes 

1.	 States Parties shall endeavour to settle dispu
tes concerning the interpretation or application 
of this Protocol through negotiation. 

2.	 Any dispute between two or more States Parti
es concerning the interpretation or application 
of this Protocol that cannot be settled through 
negotiation within a reasonable time shall, at 
the request of one of those States Parties, be 
submitted to arbitration. If, six months after the 
date of the request for arbitration, those States 
Parties are unable to agree on the organization 
of the arbitration, any one of those States Parti
es may refer the dispute to the International 
Court of Justice by request in accordance with 
the Statute of the Court. 

3.	 Each State Party may, at the time of signature, 
ratification, acceptance or approval of or acces
sion to this Protocol, declare that it does not 
consider itself bound by paragraph 2 of this 
article. The other States Parties shall not be 

part i samsvar med sin nasjonale lovgivning verifi
sere innen rimelig tid ektheten og gyldigheten til 
reise- eller identitetsdokumenter som er utstedt, 
eller som angiveligvis er utstedt, i dets navn, og 
som mistenkes å være brukt i handel med mennes
ker. 

IV. Sluttbestemmelser 

Artikkel 14 

Forbeholdsklausul 

1.	 Ikke noe i denne protokoll skal berøre staters 
og enkeltpersoners rettigheter, forpliktelser og 
ansvar i henhold til folkeretten, herunder inter
nasjonal humanitær rett og internasjonal men
neskerett og særlig, der de kommer til anven
delse, Konvensjonen av 1951 og Protokollen av 
1967 om flyktningstatus og prinsippet om ikke
utsendelse nevnt der. 

2.	 Tiltakene nevnt i denne protokoll skal tolkes og 
anvendes slik at ingen blir forskjellsbehandlet 
på grunn av at de er ofre for handel med men
nesker. Tolkningen og anvendelsen av disse 
tiltakene skal være i samsvar med internasjo
nalt anerkjente prinsipper for likebehandling. 

Artikkel 15 

Tvisteløsning 

1.	 Statspartene skal bestrebe seg på å løse tvister 
om tolkning eller anvendelse av denne proto
koll gjennom forhandlinger. 

2.	 Enhver tvist mellom to eller flere statsparter 
om tolkning eller anvendelse av denne proto
koll som ikke kan løses gjennom forhandlinger 
innen rimelig tid, skal, på anmodning fra en av 
disse statspartene, henvises til voldgift. Der
som statspartene ikke er blitt enige om organi
seringen av voldgiften senest seks måneder et
ter at det ble anmodet om voldgift, kan hver av 
disse statspartene henvise tvisten til Den inter
nasjonale domstol etter anmodning i samsvar 
med vedtektene for domstolen. 

3.	 Hver statspart kan, ved undertegning, ratifika
sjon, godtakelse eller godkjenning av eller til
tredelse til denne protokoll, erklære at den 
ikke anser seg bundet av nr. 2 i denne artikkel. 
De andre statspartene skal ikke være bundet av 
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bound by paragraph 2 of this article with res
pect to any State Party that has made such a 
reservation. 

4.	 Any State Party that has made a reservation in 
accordance with paragraph 3 of this article may 
at any time withdraw that reservation by notifi
cation to the Secretary-General of the United 
Nations. 

Article 16 

Signature, ratification, acceptance, approval 
and accession 

1.	 This Protocol shall be open to all States for 
signature from 12 to 15 December 2000 in Pa
lermo, Italy, and thereafter at United Nations 
Headquarters in New York until 12 December 
2002. 

2.	 This Protocol shall also be open for signature 
by regional economic integration organizations 
provided that at least one member State of such 
organization has signed this Protocol in accor
dance with paragraph 1 of this article. 

3.	 This Protocol is subject to ratification, accep
tance or approval. Instruments of ratification, 
acceptance or approval shall be deposited with 
the Secretary-General of the United Nations. A 
regional economic integration organization 
may deposit its instrument of ratification, ac
ceptance or approval if at least one of its mem
ber States has done likewise. In that instru
ment of ratification, acceptance or approval, 
such organization shall declare the extent of its 
competence with respect to the matters gover
ned by this Protocol. Such organization shall 
also inform the depositary of any relevant modi
fication in the extent of its competence. 

4.	 This Protocol is open for accession by any State 
or any regional economic integration organiza
tion of which at least one member State is a 
Party to this Protocol. Instruments of accession 
shall be deposited with the Secretary-General 
of the United Nations. At the time of its acces
sion, a regional economic integration organiza
tion shall declare the extent of its competence 
with respect to matters governed by this Pro
tocol. Such organization shall also inform the 
depositary of any relevant modification in the 
extent of its competence. 

nr. 2 i denne artikkel i forhold til en statspart 
som har tatt et slikt forbehold. 

4.	 En statspart som har tatt forbehold i samsvar 
med nr. 3 i denne artikkel, kan til enhver tid 
trekke tilbake forbeholdet ved underretning til 
De forente nasjoners generalsekretær. 

Artikkel 16 

Undertegning, ratifikasjon, godtakelse, 
godkjenning og tiltredelse 

1.	 Denne protokoll skal være åpen for underteg
ning for alle stater fra 12. til 15. desember 2000 
i Palermo i Italia og deretter ved De forente 
nasjoners hovedsete i New York til 12. desem
ber 2002. 

2.	 Denne protokoll skal også være åpen for under
tegning for organisasjoner for regional økono
misk integrasjon forutsatt at minst én med
lemsstat i vedkommende organisasjon har un
dertegnet denne protokoll i samsvar med nr. 1 i 
denne artikkel. 

3.	 Denne protokoll skal ratifiseres, godtas eller 
godkjennes. Ratifikasjons-, godtakelses- eller 
godkjenningsdokumenter skal deponeres hos 
De forente nasjoners generalsekretær. En or
ganisasjon for regional økonomisk integrasjon 
kan deponere sitt ratifikasjons-, godtakelses- el
ler godkjenningsdokument dersom minst én av 
dens medlemsstater har gjort det. I dette ratifi
kasjons-, godtakelses- eller godkjenningsdoku
ment skal vedkommende organisasjon erklære 
rekkevidden av sin myndighet i saker som re
guleres av denne protokoll. Vedkommende or
ganisasjon skal også underrette depositaren 
om eventuelle relevante endringer i rekkevid
den av sin myndighet. 

4.	 Denne protokoll er åpen for tiltredelse for en
hver stat og for enhver organisasjon for regio
nal økonomisk integrasjon der minst én med
lemsstat er part i denne protokoll. Tiltredel
sesdokumenter skal deponeres hos De forente 
nasjoners generalsekretær. Ved tiltredelse skal 
en organisasjon for regional økonomisk inte
grasjon erklære rekkevidden av sin myndighet 
i saker som reguleres av denne protokoll. En 
slik organisasjon skal også underrette deposi
taren om eventuelle relevante endringer i rek
kevidden av sin myndighet. 
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Article 17 

Entry into force 

1.	 This Protocol shall enter into force on the nine
tieth day after the date of deposit of the fortieth 
instrument of ratification, acceptance, approval 
or accession, except that it shall not enter into 
force before the entry into force of the Con
vention. For the purpose of this paragraph, any 
instrument deposited by a regional economic 
integration organization shall not be counted as 
additional to those deposited by member States 
of such organization. 

2.	 For each State or regional economic integra
tion organization ratifying, accepting, appro
ving or acceding to this Protocol after the depo
sit of the fortieth instrument of such action, this 
Protocol shall enter into force on the thirtieth 
day after the date of deposit by such State or 
organization of the relevant instrument or on 
the date this Protocol enters into force pursu
ant to paragraph 1 of this article, whichever is 
the later. 

Article 18 

Amendment 

1.	 After the expiry of five years from the entry into 
force of this Protocol, a State Party to the Pro
tocol may propose an amendment and file it 
with the Secretary-General of the United Na
tions, who shall thereupon communicate the 
proposed amendment to the States Parties and 
to the Conference of the Parties to the Con
vention for the purpose of considering and de
ciding on the proposal. The States Parties to 
this Protocol meeting at the Conference of the 
Parties shall make every effort to achieve con
sensus on each amendment. If all efforts at 
consensus have been exhausted and no agree
ment has been reached, the amendment shall, 
as a last resort, require for its adoption a two-
thirds majority vote of the States Parties to this 
Protocol present and voting at the meeting of 
the Conference of the Parties. 

2.	 Regional economic integration organizations, 
in matters within their competence, shall exer
cise their right to vote under this article with a 
number of votes equal to the number of their 
member States that are Parties to this Protocol. 
Such organizations shall not exercise their 

Artikkel 17 

Ikrafttredelse 

1.	 Denne protokoll skal tre i kraft på den nittiende 
dag etter den dag det førtiende ratifikasjons-, 
godtakelses- godkjennings- eller tiltredelsesdo
kument er deponert, men den skal ikke tre i 
kraft før konvensjonen trer i kraft. Med hensyn 
til dette nummer skal ethvert dokument som er 
deponert av en organisasjon for regional øko
nomisk integrasjon, ikke regnes å komme i til
legg til dokumenter som er deponert av stater 
som er medlemmer i vedkommende organisa
sjon. 

2.	 For hver stat eller organisasjon for regional 
økonomisk integrasjon som ratifiserer, godtar, 
godkjenner eller tiltrer denne protokoll etter at 
det førtiende dokument av denne typen er de
ponert, skal denne protokoll tre i kraft på den 
trettiende dag etter den dag vedkommende 
stat eller organisasjon deponerer det aktuelle 
dokument, eller på den dag denne protokoll 
trer i kraft i henhold til nr. 1 i denne artikkel 
dersom denne dag inntrer senere. 

Artikkel 18 

Endringer 

1.	 Etter at det er gått fem år fra denne protokoll 
trådte i kraft, kan en statspart i protokollen 
foreslå en endring og inngi den til De forente 
nasjoners generalsekretær, som deretter skal 
sende endringsforslaget til statspartene og til 
konvensjonspartskonferansen med sikte på be-
handling og vedtak av forslaget. Statspartene i 
denne protokoll som møter på partskonferan
sen, skal gjøre sitt beste for å oppnå enstem
mighet om hver endring. Dersom alle bestre
belser på å oppnå enstemmighet er utprøvd 
uten at man har kommet fram til enighet, kan 
endringen, som en siste utvei, vedtas med et 
flertall på to tredeler av statspartene i denne 
protokoll som er til stede og avgir stemme på 
møtet til partskonferansen. 

2.	 Organisasjoner for regional økonomisk inte
grasjon skal, i saker innenfor sitt kompetan
seområde, utøve sin rett til å avgi stemme etter 
denne artikkel med et antall stemmer som er 
likt antall medlemsstater som er parter i denne 
protokoll. Slike organisasjoner skal ikke utøve 
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right to vote if their member States exercise 
theirs and vice versa. 

3.	 An amendment adopted in accordance with pa
ragraph 1 of this article is subject to ratification, 
acceptance or approval by States Parties. 

4.	 An amendment adopted in accordance with pa
ragraph 1 of this article shall enter into force in 
respect of a State Party ninety days after the 
date of the deposit with the Secretary-General 
of the United Nations of an instrument of ratifi
cation, acceptance or approval of such amend
ment. 

5.	 When an amendment enters into force, it shall 
be binding on those States Parties which have 
expressed their consent to be bound by it. Ot
her States Parties shall still be bound by the 
provisions of this Protocol and any earlier 
amendments that they have ratified, accepted 
or approved. 

Article 19 

Denunciation 

1.	 A State Party may denounce this Protocol by 
written notification to the Secretary-General of 
the United Nations. Such denunciation shall be
come effective one year after the date of receipt 
of the notification by the Secretary-General. 

2.	 A regional economic integration organization 
shall cease to be a Party to this Protocol when 
all of its member States have denounced it. 

Article 20 

Depositary and languages 

1.	 The Secretary-General of the United Nations is 
designated depositary of this Protocol. 

2.	 The original of this Protocol, of which the Ara
bic, Chinese, English, French, Russian and 
Spanish texts are equally authentic, shall be 
deposited with the Secretary-General of the 
United Nations. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned pleni
potentiaries, being duly authorized thereto by 
their respective Governments, have signed this 
Protocol. 

sin rett til å avgi stemme dersom medlemssta
tene i organisasjonen utøver sin rett, og vice 
versa. 

3.	 En endring som er vedtatt i samsvar med nr. 1 i 
denne artikkel, skal ratifiseres, godtas eller 
godkjennes av statspartene. 

4.	 En endring som er vedtatt i samsvar med nr. 1 i 
denne artikkel, skal tre i kraft i forhold til en 
statspart nitti dager etter den dag et dokument 
om ratifikasjon, godtakelse eller godkjenning 
av vedkommende endring er deponert hos De 
forente nasjoners generalsekretær. 

5.	 Når en endring trer i kraft, skal den være bind
ende for de statspartene som har uttrykt sitt 
samtykke til å være bundet av den. Andre stats-
parter skal fremdeles være bundet av bestem
melsene i denne protokoll og eventuelle tidlige
re endringer som de har ratifisert, godtatt eller 
godkjent. 

Artikkel 19 

Oppsigelse 

1.	 En statspart kan si opp denne protokoll ved 
skriftlig underretning til De forente nasjoners 
generalsekretær. Oppsigelsen får virkning ett 
år etter den dag underretningen mottas av Ge
neralsekretæren. 

2.	 En organisasjon for regional økonomisk inte
grasjon skal opphøre å  være part i denne pro
tokoll når alle medlemsstatene i organisasjo
nen har sagt den opp. 

Artikkel 20 

Depositar og språk 

1.	 De forente nasjoners generalsekretær er ut
pekt som depositar for denne protokoll. 

2.	 Originaleksemplaret av denne protokoll, der de 
arabiske, kinesiske, engelske, franske, russis
ke og spanske tekstene har samme gyldighet, 
skal deponeres hos De forente nasjoners gene
ralsekretær. 

Som bekreftelse på dette har de undertegnede, 
som av sine regjeringer er gitt behørig fullmakt til 
det, undertegnet denne protokoll. 
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Vedlegg 3 

Protocol against the 
Smuggling of Migrants by 

Land, Sea and Air, 
supplementing the United 

Nations Convention against 
Transnational Organized 

Crime 

Preamble 

The States Parties to this Protocol, 
Declaring that effective action to prevent and 

combat the smuggling of migrants by land, sea and 
air requires a comprehensive international ap
proach, including cooperation, the exchange of in
formation and other appropriate measures, inclu
ding socio-economic measures, at the national, re
gional and international levels, 

Recalling General Assembly resolution 54/212 
of 22 December 1999, in which the Assembly ur
ged Member States and the United Nations sy
stem to strengthen international cooperation in the 
area of international migration and development in 
order to address the root causes of migration, es
pecially those related to poverty, and to maximize 
the benefits of international migration to those 
concerned, and encouraged, where relevant, inter
regional, regional and subregional mechanisms to 
continue to address the question of migration and 
development, 

Convinced of the need to provide migrants with 
humane treatment and full protection of their 
rights, 

Taking into account the fact that, despite work 
undertaken in other international forums, there is 
no universal instrument that addresses all aspects 
of smuggling of migrants and other related issues, 

Concerned at the significant increase in the ac
tivities of organized criminal groups in smuggling 
of migrants and other related criminal activities set 
forth in this Protocol, which bring great harm to 
the States concerned, 

Also concerned that the smuggling of migrants 
can endanger the lives or security of the migrants 
involved, 

Protokoll mot smugling av 
mennesker over land, 

sjøveien og luftveien, som 
supplerer De forente 

nasjoners konvensjon mot 
grenseoverskridende 

organisert kriminalitet 

Fortale 

Statspartene i denne protokoll, 
som erklærer at effektive tiltak for å forebygge 

og bekjempe smugling av mennesker på land, til 
sjøs og i luften krever en omfattende internasjonal 
tilnærming, herunder samarbeid, utveksling av 
opplysninger og andre hensiktsmessige tiltak, her-
under sosioøkonomiske tiltak, på nasjonalt, regio
nalt og internasjonalt plan, 

som minner om Generalforsamlingens resolu
sjon 54/212 av 22. desember 1999, der Generalfor
samlingen bad medlemsstatene og FN-systemet 
styrke det internasjonale samarbeidet på området 
internasjonal migrasjon og utvikling med sikte på å 
gjøre noe med de underliggende årsakene til mi
grasjon, særlig dem som gjelder fattigdom, og for å 
maksimere fordelene ved internasjonal migrasjon 
for dem det gjelder, og oppmuntre, der det er hen
siktsmessig, interregionale, regionale og subregio
nale mekanismer til å fortsette med å arbeide med 
spørsmålet om migrasjon og utvikling, 

som er overbevist om behovet for å gi migranter 
menneskelig behandling og full beskyttelse av de-
res rettigheter, 

som tar hensyn til at det, til tross for arbeidet 
som er nedlagt i andre internasjonale fora, ikke 
finnes noe universelt regelverk som tar for seg alle 
aspekter ved smugling av mennesker og andre, 
beslektede spørsmål, 

som er bekymret over den betydelige økningen i 
virksomheten til organiserte kriminelle grupper 
som driver smugling av mennesker og annen, be
slektet kriminell virksomhet nevnt i denne pro
tokoll, som påfører de berørte statene stor skade, 

som frykter at smuglingen av mennesker kan 
sette de berørte menneskenes liv eller sikkerhet i 
fare, 
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Recalling General Assembly resolution 53/111 
of 9 December 1998, in which the Assembly deci
ded to establish an open-ended intergovernmental 
ad hoc committee for the purpose of elaborating a 
comprehensive international convention against 
transnational organized crime and of discussing 
the elaboration of, inter alia, an international in
strument addressing illegal trafficking in and 
transporting of migrants, including by sea, 

Convinced that supplementing the United Na
tions Convention against Transnational Organized 
Crime with an international instrument against the 
smuggling of migrants by land, sea and air will be 
useful in preventing and combating that crime, 

Have agreed as follows: 

I. General provisions 

Article 1 

Relation with the United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime 

1.	 This Protocol supplements the United Nations 
Convention against Transnational Organized 
Crime. It shall be interpreted together with the 
Convention. 

2.	 The provisions of the Convention shall apply, 
mutatis mutandis, to this Protocol unless other
wise provided herein. 

3.	 The offences established in accordance with 
article 6 of this Protocol shall be regarded as 
offences established in accordance with the 
Convention. 

Article 2 

Statement of purpose 

The purpose of this Protocol is to prevent and 
combat the smuggling of migrants, as well as to 
promote cooperation among States Parties to that 
end, while protecting the rights of smuggled mi
grants. 

Article 3 

Use of terms 

For the purposes of this Protocol: 
a.	 «Smuggling of migrants» shall mean the pro

curement, in order to obtain, directly or indi
rectly, a financial or other material benefit, of 

som minner om Generalforsamlingens resolu
sjon 53/111 av 9. desember 1998, der Generalfor
samlingen vedtok å nedsette en åpen mellomstat
lig ad hoc-komité til å utarbeide en omfattende 
internasjonal konvensjon mot grenseoverskriden
de organisert kriminalitet og til å drøfte utarbeid
ing av blant annet et internasjonalt regelverk som 
tar for seg ulovlig handel med og transport av men
nesker, blant annet til sjøs, 

som er overbevist om at å supplere De forente 
nasjoners konvensjon mot grenseoverskridende 
organisert kriminalitet med et internasjonalt regel
verk mot smugling av mennesker over land, sjø
veien og luftveien vil være nyttig med tanke på å 
forebygge og bekjempe denne forbrytelsen – 

er blitt enige om følgende: 

I. Allmenne bestemmelser 

Artikkel 1 

Forhold til De forente nasjoners konvensjon 
mot grenseoverskridende organisert 
kriminalitet 

1.	 Denne protokoll supplerer De forente nasjo
ners konvensjon mot grenseoverskridende or
ganisert kriminalitet. Den skal tolkes sammen 
med konvensjonen. 

2.	 Bestemmelsene i konvensjonen får tilsvarende 
anvendelse på denne protokoll med mindre an-
net er fastsatt her. 

3.	 Lovbruddene fastsatt i samsvar med artikkel 6 i 
denne protokoll skal anses som lovbrudd fast
satt i samsvar med konvensjonen. 

Artikkel 2 

Formål 

Formålet med denne protokoll er å forebygge og 
bekjempe smugling av mennesker, samt å fremme 
samarbeid mellom statsparter for dette formål, 
samtidig som rettighetene til smuglede mennes
ker beskyttes. 

Artikkel 3 

Termbruk 

I denne protokoll menes med: 
a.	 «smugling av mennesker»: bevirke, for direkte 

eller indirekte å oppnå en økonomisk eller an
nen materiell fordel, en persons ulovlige inn
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the illegal entry of a person into a State Party of 
which the person is not a national or a perma
nent resident; 

b.	 «Illegal entry» shall mean crossing borders wit
hout complying with the necessary require
ments for legal entry into the receiving State; 

c.	 «Fraudulent travel or identity document» shall 
mean any travel or identity document: 
i.	 That has been falsely made or altered in 

some material way by anyone other than a 
person or agency lawfully authorized to ma
ke or issue the travel or identity document 
on behalf of a State; or 

ii.	 That has been improperly issued or obtai
ned through misrepresentation, corruption 
or duress or in any other unlawful manner; 
or 

iii. That is being used by a person other than 
the rightful holder; 

d.	 «Vessel» shall mean any type of water craft, 
including non-displacement craft and seapla
nes, used or capable of being used as a means 
of transportation on water, except a warship, 
naval auxiliary or other vessel owned or opera
ted by a Government and used, for the time 
being, only on government non-commercial 
service. 

Article 4 

Scope of application 

This Protocol shall apply, except as otherwise sta
ted herein, to the prevention, investigation and 
prosecution of the offences established in accor
dance with article 6 of this Protocol, where the 
offences are transnational in nature and involve an 
organized criminal group, as well as to the protec
tion of the rights of persons who have been the 
object of such offences. 

Article 5 

Criminal liability of migrants 

Migrants shall not become liable to criminal pro
secution under this Protocol for the fact of having 
been the object of conduct set forth in article 6 of 
this Protocol. 

Article 6 

Criminalization 

1.	 Each State Party shall adopt such legislative 

reise til en statspart som personen ikke er stats
borger av eller bor fast i, 

b.	 «ulovlig innreise»: kryssing av grenser uten å 
oppfylle de nødvendige kravene til lovlig inn
reise til mottakerstaten, 

c.	 «bedragersk reise- eller identitetsdokument»: 
reise- eller identitetsdokument: 
i.	 som er blitt laget falskt eller endret på en 

vesentlig måte av noen andre enn en person 
eller et organ som er lovlig godkjent til å 
lage eller utstede reise- eller identitetsdoku
mentet på vegne av en stat, eller 

ii.	 som er blitt utstedt på en utilbørlig måte 
eller tilegnet ved villedelse, korrupsjon el
ler tvang eller på annen ulovlig måte, eller 

iii. som brukes av en annen person enn den 
rettmessige innehaveren, 

d.	 «fartøy»: vannfarkost av enhver type, herunder 
ikkedeplasementfartøy og sjøfly, som brukes 
eller kan brukes som transportmiddel på vann, 
med unntak av krigsskip, marinehjelpefartøy 
eller andre marinefartøy som eies eller drives 
av en stat og for tiden brukes bare i statlig 
ikke-kommersiell tjeneste. 

Artikkel 4 

Virkeområde 

Denne protokoll får anvendelse, med mindre annet 
er fastsatt her, på forebygging, etterforskning og 
forfølgning av lovbrudd fastsatt i samsvar med ar
tikkel 6 i denne protokoll der lovbruddene er av 
grenseoverskridende art, og der en organisert kri
minell gruppe er innblandet, samt på beskyttelse 
av rettighetene til dem som har blitt utsatt for slike 
lovbrudd. 

Artikkel 5 

Straffansvaret til migranter 

Migranter skal ikke straffeforfølges i henhold til 
denne protokoll for å ha blitt utsatt for handling 
nevnt i artikkel 6 i denne protokoll. 

Artikkel 6 

Kriminalisering 

1.	 Hver statspart skal vedta de lover og treffe and
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and other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences, when committed 
intentionally and in order to obtain, directly or 
indirectly, a financial or other material benefit: 
a.	 The smuggling of migrants; 
b.	 When committed for the purpose of enab

ling the smuggling of migrants: 
i.	 Producing a fraudulent travel or identity 

document; 
ii.	 Procuring, providing or possessing 

such a document; 
c.	 Enabling a person who is not a national or a 

permanent resident to remain in the State 
concerned without complying with the ne
cessary requirements for legally remaining 
in the State by the means mentioned in sub
paragraph (b) of this paragraph or any ot
her illegal means. 

2.	 Each State Party shall also adopt such legislati
ve and other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences: 
a.	 Subject to the basic concepts of its legal 

system, attempting to commit an offence 
established in accordance with paragraph 1 
of this article; 

b.	 Participating as an accomplice in an offence 
established in accordance with paragraph 1 
(a), (b) (i) or (c) of this article and, subject 
to the basic concepts of its legal system, 
participating as an accomplice in an offence 
established in accordance with paragraph 1 
(b) (ii) of this article;

c.	 Organizing or directing other persons to 
commit an offence established in accordan
ce with paragraph 1 of this article. 

3.	 Each State Party shall adopt such legislative 
and other measures as may be necessary to 
establish as aggravating circumstances to the 
offences established in accordance with para
graph 1 (a), (b) (i) and (c) of this article and, 
subject to the basic concepts of its legal sy
stem, to the offences established in accordance 
with paragraph 2 (b) and (c) of this article, 
circumstances: 
a.	 That endanger, or are likely to endanger, 

the lives or safety of the migrants concer
ned; or 

b.	 That entail inhuman or degrading treat
ment, including for exploitation, of such mi
grants. 

4.	 Nothing in this Protocol shall prevent a State 
Party from taking measures against a person 
whose conduct constitutes an offence under its 
domestic law. 

re tiltak som er nødvendige for å fastsette som 
lovbrudd, når handlingen er begått forsettlig 
og for direkte eller indirekte å oppnå en økono
misk eller annen materiell fordel: 
a.	 smugling av mennesker, 
b.	 når handlingen er begått med sikte på å 

muliggjøre smugling av mennesker: 
i.	 å lage et bedragersk reise- eller identi

tetsdokument, 
ii.	 å besørge, skaffe eller inneha et slikt 

dokument, 
c.	 å sette en person som ikke er statsborger 

eller fastboende, i stand til å bli værende i 
den aktuelle staten uten å oppfylle de nød
vendig kravene til å bli værende lovlig i sta
ten med midlene nevnt i bokstav b) i dette 
nummer eller andre ulovlige midler. 

2.	 Hver statspart skal også vedta de lover og treffe 
andre tiltak som er nødvendige for å fastsette 
som lovbrudd: 
a.	 med forbehold for grunnsetningene i stats

partens rettsorden, å forsøke å begå et lov
brudd fastsatt i samsvar med nr. 1 i denne 
artikkel, 

b.	 å medvirke til et lovbrudd fastsatt i samsvar 
med nr. 1 bokstav a), b) i) eller c) i denne 
artikkel og, med forbehold for grunnsetnin
gene i statspartens rettsorden, å medvirke 
til et lovbrudd fastsatt i samsvar med nr. 1 
bokstav b) ii) i denne artikkel, 

c.	 å organisere eller lede andre personer til å 
begå et lovbrudd fastsatt i samsvar med nr. 
1 i denne artikkel. 

3.	 Hver statspart skal vedta de lover og treffe and
re tiltak som er nødvendige for å fastsette som 
skjerpende forhold med hensyn til lovbrudde
ne fastsatt i samsvar med nr. 1 bokstav a), b) i) 
og c) i denne artikkel og, med forbehold for 
grunnsetningene i statspartens rettsorden, 
med hensyn til lovbruddene fastsatt i samsvar 
med nr. 2 bokstav b) og c) i denne artikkel, 
forhold: 
a.	 som setter eller som sannsynligvis setter de 

berørte menneskenes liv eller sikkerhet i 
fare, eller 

b.	 som innebærer umenneskelig eller nedver
digende behandling, herunder utnytting, av 
disse menneskene. 

4.	 Ikke noe i denne protokoll skal hindre en stats-
part i å treffe tiltak mot en person hvis hand
lemåte utgjør et lovbrudd i henhold til statspar
tens nasjonale lovgivning. 
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II. Smuggling of migrants by sea

Article 7 

Cooperation 

States Parties shall cooperate to the fullest extent 
possible to prevent and suppress the smuggling of 
migrants by sea, in accordance with the internatio
nal law of the sea. 

Article 8 

Measures against the smuggling of migrants 
by sea 

1.	 A State Party that has reasonable grounds to 
suspect that a vessel that is flying its flag or 
claiming its registry, that is without nationality 
or that, though flying a foreign flag or refusing 
to show a flag, is in reality of the nationality of 
the State Party concerned is engaged in the 
smuggling of migrants by sea may request the 
assistance of other States Parties in suppres
sing the use of the vessel for that purpose. The 
States Parties so requested shall render such 
assistance to the extent possible within their 
means. 

2.	 A State Party that has reasonable grounds to 
suspect that a vessel exercising freedom of na
vigation in accordance with international law 
and flying the flag or displaying the marks of 
registry of another State Party is engaged in 
the smuggling of migrants by sea may so notify 
the flag State, request confirmation of registry 
and, if confirmed, request authorization from 
the flag State to take appropriate measures 
with regard to that vessel. The flag State may 
authorize the requesting State, inter alia: 

a.	 To board the vessel; 
b.	 To search the vessel; and 
c.	 If evidence is found that the vessel is enga

ged in the smuggling of migrants by sea, to 
take appropriate measures with respect to 
the vessel and persons and cargo on board, 
as authorized by the flag State. 

3.	 A State Party that has taken any measure in 
accordance with paragraph 2 of this article 
shall promptly inform the flag State concerned 
of the results of that measure. 

4.	 A State Party shall respond expeditiously to a 
request from another State Party to determine 
whether a vessel that is claiming its registry or 
flying its flag is entitled to do so and to a requ
est for authorization made in accordance with 
paragraph 2 of this article. 

II. Smugling av mennesker sjøveien 

Artikkel 7 

Samarbeid 

Statspartene skal i samsvar med havretten samar
beide så langt det er mulig for å forebygge og 
bekjempe smugling av mennesker sjøveien. 

Artikkel 8 

Tiltak mot smugling av mennesker 
sjøveien 

1.	 En statspart som har rimelig grunn til å misten
ke at et fartøy som fører statspartens flagg eller 
hevder at det er registrert i statsparten, som er 
uten nasjonalitet eller som, selv om det fører 
utenlandsk flagg eller nekter å tone flagg, i 
virkeligheten har den aktuelle statspartens na
sjonalitet, driver smugling av mennesker sjø
veien, kan anmode andre statsparter om bi-
stand til å hindre at fartøyet brukes til dette 
formålet. Anmodede statsparter skal yte slik 
bistand så langt de kan innenfor rammen av 
sine midler. 

2.	 En statspart som har rimelig grunn til å misten
ke at et fartøy som utøver frihet til skipsfart i 
samsvar med folkeretten, og som fører en an
nen statsparts flagg eller viser en annen stats-
parts registreringsmerker, driver smugling av 
mennesker sjøveien, kan underrette flaggsta
ten om dette, anmode om bekreftelse av regist
rering og, dersom registrering bekreftes, an-
mode om tillatelse fra flaggstaten til å treffe 
hensiktsmessige tiltak med hensyn til vedkom
mende fartøy. Flaggstaten kan tillate den an
modende stat, blant annet: 
a.	 å borde fartøyet, 
b.	 å ransake fartøyet, og 
c.	 dersom man finner bevis på at fartøyet dri

ver med smugling av mennesker sjøveien, å 
treffe hensiktsmessige tiltak med hensyn til 
fartøyet og personer og last om bord, slik 
flaggstaten har gitt tillatelse til. 

3.	 En statspart som har truffet tiltak i samsvar 
med nr. 2 i denne artikkel, skal umiddelbart 
underrette den aktuelle flaggstaten om resulta
tene av vedkommende tiltak. 

4.	 En statspart skal svare raskt på en anmodning 
fra en annen statspart om å fastslå om et fartøy 
som hevder at det er registrert i statsparten, 
eller som fører statspartens flagg, har rett til å 
gjøre dette, og på en anmodning om tillatelse 
framsatt i samsvar med nr. 2 i denne artikkel. 



75 2002–2003	 St.prp. nr. 58 
Om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen mot grenseoverskridande organisert kriminalitet og 

tre utfyllande protokollar 

5.	 A flag State may, consistent with article 7 of this 
Protocol, subject its authorization to conditions 
to be agreed by it and the requesting State, 
including conditions relating to responsibility 
and the extent of effective measures to be ta
ken. A State Party shall take no additional mea
sures without the express authorization of the 
flag State, except those necessary to relieve 
imminent danger to the lives of persons or tho
se which derive from relevant bilateral or multi
lateral agreements. 

6.	 Each State Party shall designate an authority 
or, where necessary, authorities to receive and 
respond to requests for assistance, for confir
mation of registry or of the right of a vessel to 
fly its flag and for authorization to take appro
priate measures. Such designation shall be no
tified through the Secretary-General to all ot
her States Parties within one month of the de
signation. 

7.	 A State Party that has reasonable grounds to 
suspect that a vessel is engaged in the smugg
ling of migrants by sea and is without natio
nality or may be assimilated to a vessel without 
nationality may board and search the vessel. If 
evidence confirming the suspicion is found, 
that State Party shall take appropriate measu
res in accordance with relevant domestic and 
international law. 

Article 9 

Safeguard clauses 

1.	 Where a State Party takes measures against a 
vessel in accordance with article 8 of this Pro
tocol, it shall: 
a.	 Ensure the safety and humane treatment of 

the persons on board; 
b.	 Take due account of the need not to endan

ger the security of the vessel or its cargo; 

c.	 Take due account of the need not to prejudi
ce the commercial or legal interests of the 
flag State or any other interested State; 

d.	 Ensure, within available means, that any 
measure taken with regard to the vessel is 
environmentally sound. 

2.	 Where the grounds for measures taken pursu
ant to article 8 of this Protocol prove to be 
unfounded, the vessel shall be compensated 
for any loss or damage that may have been 

5.	 En flaggstat kan, i samsvar med artikkel 7 i 
denne protokoll, gjøre tillatelsen betinget av at 
den og den anmodende stat blir enige om vil
kår, herunder vilkår med hensyn til ansvar og i 
hvilket omfang effektive tiltak skal tas. En stats-
part skal ikke treffe ytterligere tiltak uten ut
trykkelig tillatelse fra flaggstaten, med unntak 
av tiltak som kreves for å avverge overhengen
de fare for menneskeliv, eller tiltak som fram
går av aktuelle bilaterale eller multilaterale av
taler. 

6.	 Hver statspart skal utpeke en myndighet eller 
om nødvendig flere myndigheter til å motta og 
svare på anmodninger om bistand, om bekref
telse på et fartøys registrering eller rett til å 
føre dens flagg og om tillatelse til å treffe hen
siktsmessige tiltak. Underretning om slik utpe
king skal skje via Generalsekretæren til alle 
andre statsparter innen en måned etter at utpe
kingen er gjort. 

7.	 En statspart som har rimelig grunn til å misten
ke at et fartøy driver med smugling av mennes
ker sjøveien og er uten nasjonalitet eller kan 
likestilles med et fartøy uten nasjonalitet, kan 
borde og ransake fartøyet. Dersom man finner 
bevis som bekrefter mistanken, skal vedkom
mende statspart treffe hensiktsmessige tiltak i 
samsvar med aktuell nasjonal lovgivning og fol
keretten. 

Artikkel 9 

Beskyttelsesklausuler 

1.	 Dersom en statspart treffer tiltak mot et fartøy i 
samsvar med artikkel 8 i denne protokoll, skal 
den: 
a.	 trygge sikkerheten for og menneskelig be-

handling av personene om bord, 
b.	 ta tilbørlig hensyn til behovet for å ikke 

sette sikkerheten eller lasten til fartøyet i 
fare, 

c.	 ta tilbørlig hensyn til behovet for å ikke 
skade de kommersielle eller lovlige interes
sene til flaggstaten eller annen stat med in
teresser, 

d.	 sikre, innenfor rammen av tilgjengelige 
midler, at ethvert tiltak som treffes med 
hensyn til fartøyet, er miljømessig forsvar
lig. 

2.	 Dersom grunnlaget for tiltak som treffes i hen-
hold til artikkel 8 i denne protokoll, viser seg å 
være uholdbart, skal fartøyet få erstatning for 
tap eller skade som det måtte ha blitt påført, 
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sustained, provided that the vessel has not 
committed any act justifying the measures ta
ken. 

3.	 Any measure taken, adopted or implemented in 
accordance with this chapter shall take due ac
count of the need not to interfere with or to 
affect: 
a.	 The rights and obligations and the exercise 

of jurisdiction of coastal States in accordan
ce with the international law of the sea; or 

b.	 The authority of the flag State to exercise 
jurisdiction and control in administrative, 
technical and social matters involving the 
vessel. 

4.	 Any measure taken at sea pursuant to this 
chapter shall be carried out only by warships or 
military aircraft, or by other ships or aircraft 
clearly marked and identifiable as being on go
vernment service and authorized to that effect. 

III. Prevention, cooperation and other 
measures 

Article 10 

Information 

1.	 Without prejudice to articles 27 and 28 of the 
Convention, States Parties, in particular those 
with common borders or located on routes 
along which migrants are smuggled, shall, for 
the purpose of achieving the objectives of this 
Protocol, exchange among themselves, consis
tent with their respective domestic legal and 
administrative systems, relevant information 
on matters such as: 
a.	 Embarkation and destination points, as well 

as routes, carriers and means of transporta
tion, known to be or suspected of being 
used by an organized criminal group enga
ged in conduct set forth in article 6 of this 
Protocol; 

b.	 The identity and methods of organizations 
or organized criminal groups known to be 
or suspected of being engaged in conduct 
set forth in article 6 of this Protocol; 

c.	 The authenticity and proper form of travel 
documents issued by a State Party and the 
theft or related misuse of blank travel or 
identity documents; 

d.	 Means and methods of concealment and 
transportation of persons, the unlawful al
teration, reproduction or acquisition or ot
her misuse of travel or identity documents 

forutsatt at fartøyet ikke har begått en handling 
som berettiger tiltakene som ble truffet. 

3.	 Ethvert tiltak som treffes, vedtas eller gjennom
føres i samsvar med dette kapittel, skal ta til
børlig hensyn til behovet for å ikke gripe inn i 
eller berøre: 
a.	 kyststatenes rettigheter og forpliktelser og 

utøvelse av jurisdiksjon i samsvar med hav
retten, eller 

b.	 flaggstatens myndighet til å utøve jurisdiks
jon og kontroll i forvaltningsmessige, tek
niske og sosiale saker som gjelder fartøyet. 

4.	 Ethvert tiltak til sjøs som treffes i henhold til 
dette kapittel, skal gjennomføres bare av krigs
skip eller militære luftfartøy eller av andre skip 
eller luftfartøy som er tydelig merket slik at det 
går klart fram at de er i statlig tjeneste og er 
bemyndiget til dette. 

III. Forebygging, samarbeid og andre 
tiltak 

Artikkel 10 

Opplysninger 

1.	 Med forbehold for artikkel 27 og 28 i konven
sjonen, skal statspartene, særlig de som har 
felles grense eller ligger ved ruter der mennes
ker smugles, med sikte på å oppnå målsettinge
ne i denne protokoll og i samsvar med sine 
respektive nasjonale rettsordener og forvalt
ningsordener, utveksle aktuelle opplysninger 
seg imellom om forhold som: 

a.	 innskipnings- og bestemmelsessteder, 
samt ruter, transportører og transportmid
ler, som man vet blir brukt, eller som man 
mistenker blir brukt, av en organisert kri
minell gruppe som utøver handling som 
nevnt i artikkel 6 i denne protokoll, 

b.	 identiteten til og metoder som brukes av 
organisasjoner eller organiserte kriminelle 
grupper som man vet utøver, eller som man 
mistenker for å utøve, handling som nevnt i 
artikkel 6 i denne protokoll, 

c.	 ektheten av og riktig form på reisedoku
menter utstedt av en statspart og tyveri el
ler liknende misbruk av blanke reise- eller 
identitetsdokumenter, 

d.	 midler og metoder for å skjule og transpor
tere personer, ulovlig endring, kopiering el
ler anskaffelse eller annen misbruk av reise
eller identitetsdokumenter som brukes i 
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used in conduct set forth in article 6 of this 
Protocol and ways of detecting them; 

e.	 Legislative experiences and practices and 
measures to prevent and combat the con
duct set forth in article 6 of this Protocol; 
and 

f.	 Scientific and technological information 
useful to law enforcement, so as to enhance 
each other«s ability to prevent, detect and 
investigate the conduct set forth in article 6 
of this Protocol and to prosecute those in
volved. 

2.	 A State Party that receives information shall 
comply with any request by the State Party that 
transmitted the information that places restric
tions on its use. 

Article 11 

Border measures 

1.	 Without prejudice to international commit
ments in relation to the free movement of pe
ople, States Parties shall strengthen, to the ex
tent possible, such border controls as may be 
necessary to prevent and detect the smuggling 
of migrants. 

2.	 Each State Party shall adopt legislative or other 
appropriate measures to prevent, to the extent 
possible, means of transport operated by com
mercial carriers from being used in the com
mission of the offence established in accordan
ce with article 6, paragraph 1 (a), of this Pro
tocol. 

3.	 Where appropriate, and without prejudice to 
applicable international conventions, such mea
sures shall include establishing the obligation 
of commercial carriers, including any transpor
tation company or the owner or operator of any 
means of transport, to ascertain that all passen
gers are in possession of the travel documents 
required for entry into the receiving State. 

4.	 Each State Party shall take the necessary mea
sures, in accordance with its domestic law, to 
provide for sanctions in cases of violation of the 
obligation set forth in paragraph 3 of this ar
ticle. 

5.	 Each State Party shall consider taking mea
sures that permit, in accordance with its do
mestic law, the denial of entry or revocation of 
visas of persons implicated in the commission 
of offences established in accordance with this 
Protocol. 

6.	 Without prejudice to article 27 of the Conven
tion, States Parties shall consider strengthe

handling som nevnt i artikkel 6 i denne pro
tokoll og måter å avdekke dem på, 

e.	 erfaringer og praksis i forbindelse med lov
givning og tiltak for å forebygge og bekjem
pe handling som nevnt i artikkel 6 i denne 
protokoll, og 

f.	 vitenskapelige og teknologiske opplysnin
ger som er nyttige i rettshåndheving, med 
sikte på å styrke hverandres evne til å fore
bygge, avdekke og etterforske handling 
som nevnt i artikkel 6 i denne protokoll og 
på å rettsforfølge dem som er innblandet. 

2.	 En statspart som mottar opplysninger, skal et
terkomme enhver anmodning fra statsparten 
som sendte opplysningene, som legger be
grensninger på bruken av dem. 

Artikkel 11 

Grensetiltak 

1.	 Med forbehold for internasjonale forpliktelser i 
forhold til fri bevegelighet for personer skal 
statspartene så langt det er mulig styrke gren
sekontrollen slik det kreves for å forebygge og 
avdekke smugling av mennesker. 

2.	 Hver statspart skal treffe lovgivningsmessige 
eller andre hensiktsmessige tiltak for å hindre, 
så langt det er mulig, at transportmidler som 
drives av kommersielle transportører, blir 
brukt ved gjennomføring av lovbruddet fastsatt 
i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i 
denne protokoll. 

3.	 Der det er hensiktsmessig, og med forbehold 
for gjeldende internasjonale konvensjoner, skal 
slike tiltak blant annet fastsette en forpliktelse 
for kommersielle transportører, herunder et
hvert transportselskap eller eier eller operatør 
av ethvert transportmiddel, til å forvisse seg om 
at alle passasjerer har reisedokumentene som 
kreves for innreise til mottakerstaten. 

4.	 Hver statspart skal i samsvar med sin nasjonale 
lovgivning treffe de nødvendige tiltak for å fast
sette sanksjoner ved brudd på forpliktelsen 
nevnt i nr. 3 i denne artikkel. 

5.	 Hver statspart skal vurdere å treffe tiltak som i 
samsvar med statspartens nasjonale lovgivning 
tillater at personer innblandet i gjennomføring 
av lovbrudd fastsatt i samsvar med denne pro
tokoll nektes innreise, eller at deres visa tilba
kekalles. 

6.	 Med forbehold for artikkel 27 i konvensjonen 
skal statspartene vurdere å styrke samarbeidet 
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ning cooperation among border control agen
cies by, inter alia, establishing and maintaining 
direct channels of communication. 

Article 12 

Security and control of documents 

Each State Party shall take such measures as may 
be necessary, within available means: 
a.	 To ensure that travel or identity documents 

issued by it are of such quality that they cannot 
easily be misused and cannot readily be falsifi
ed or unlawfully altered, replicated or issued; 
and 

b.	 To ensure the integrity and security of travel or 
identity documents issued by or on behalf of 
the State Party and to prevent their unlawful 
creation, issuance and use. 

Article 13 

Legitimacy and validity of documents 

At the request of another State Party, a State Party 
shall, in accordance with its domestic law, verify 
within a reasonable time the legitimacy and validi
ty of travel or identity documents issued or purpor
ted to have been issued in its name and suspected 
of being used for purposes of conduct set forth in 
article 6 of this Protocol. 

Article 14 

Training and technical cooperation 

1.	 States Parties shall provide or strengthen spe
cialized training for immigration and other rele
vant officials in preventing the conduct set 
forth in article 6 of this Protocol and in the 
humane treatment of migrants who have been 
the object of such conduct, while respecting 
their rights as set forth in this Protocol. 

2.	 States Parties shall cooperate with each other 
and with competent international organiza
tions, non-governmental organizations, other 
relevant organizations and other elements of 
civil society as appropriate to ensure that there 
is adequate personnel training in their territori
es to prevent, combat and eradicate the con
duct set forth in article 6 of this Protocol and to 
protect the rights of migrants who have been 
the object of such conduct. Such training shall 
include: 

mellom grensekontrollorganer, blant annet ved 
å opprette og vedlikeholde direkte kommuni
kasjonskanaler. 

Artikkel 12 

Dokumentsikkerhet og dokumentkontroll 

Hver statspart skal innenfor rammen av tilgjengeli
ge midler treffe de tiltak som er nødvendige: 
a.	 for å  påse at reise- eller identitetsdokumenter 

som utstedes av den, er av en slik kvalitet at de 
ikke lett kan misbrukes og ikke lett kan for
falskes eller endres, kopieres eller utstedes 
ulovlig, og 

b.	 for å sikre integriteten og sikkerheten til reise
eller identitetsdokumenter som utstedes av el
ler på vegne av statsparten og for å hindre at de 
lages, utstedes og brukes ulovlig. 

Artikkel 13 

Dokumenters ekthet og gyldighet 

På anmodning fra en annen statspart skal en stats-
part i samsvar med sin nasjonale lovgivning verifi
sere innen rimelig tid ektheten og gyldigheten til 
reise- eller identitetsdokumenter som er utstedt, 
eller som angiveligvis er utstedt, i dets navn, og 
som mistenkes å  være brukt i forbindelse med 
handling som nevnt i artikkel 6 i denne protokoll. 

Artikkel 14 

Opplæring og faglig samarbeid 

1.	 Statspartene skal sørge for eller styrke spesial
opplæring for innvandringstjenestemenn og 
andre aktuelle tjenestemenn i å forebygge 
handling som nevnt i artikkel 6 i denne pro
tokoll og i menneskelig behandling av migran
ter som har blitt utsatt for slik handling, samti
dig som det vises respekt for deres rettigheter 
som nevnt i denne protokoll. 

2.	 Statspartene skal samarbeide med hverandre 
og med kompetente internasjonale organisasjo
ner, ikke-statlige organisasjoner, andre aktuel
le organisasjoner og andre deler av det sivile 
samfunnet slik det er hensiktsmessig for å sik
re at det finnes tilstrekkelig personalopplæring 
på sine territorier til å forebygge, bekjempe og 
utrydde handling som nevnt i artikkel 6 i denne 
protokoll, og for å beskytte rettighetene til 
mennesker som har blitt utsatt for slik hand
ling. Slik opplæring skal omfatte: 
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a.	 Improving the security and quality of travel 
documents; 

b.	 Recognizing and detecting fraudulent travel 
or identity documents; 

c.	 Gathering criminal intelligence, relating in 
particular to the identification of organized 
criminal groups known to be or suspected 
of being engaged in conduct set forth in 
article 6 of this Protocol, the methods used 
to transport smuggled migrants, the misuse 
of travel or identity documents for purposes 
of conduct set forth in article 6 and the me
ans of concealment used in the smuggling 
of migrants; 

d.	 Improving procedures for detecting smug
gled persons at conventional and non-con-
ventional points of entry and exit; and 

e.	 The humane treatment of migrants and the 
protection of their rights as set forth in this 
Protocol. 

3.	 States Parties with relevant expertise shall con
sider providing technical assistance to States 
that are frequently countries of origin or transit 
for persons who have been the object of con
duct set forth in article 6 of this Protocol. States 
Parties shall make every effort to provide the 
necessary resources, such as vehicles, compu
ter systems and document readers, to combat 
the conduct set forth in article 6. 

Article 15 

Other prevention measures 

1.	 Each State Party shall take measures to ensure 
that it provides or strengthens information pro
grammes to increase public awareness of the 
fact that the conduct set forth in article 6 of this 
Protocol is a criminal activity frequently per
petrated by organized criminal groups for pro
fit and that it poses serious risks to the mi
grants concerned. 

2.	 In accordance with article 31 of the Conven
tion, States Parties shall cooperate in the field 
of public information for the purpose of preven
ting potential migrants from falling victim to 
organized criminal groups. 

3.	 Each State Party shall promote or strengthen, 
as appropriate, development programmes and 
cooperation at the national, regional and inter
national levels, taking into account the socio
economic realities of migration and paying spe
cial attention to economically and socially de
pressed areas, in order to combat the root so-

a.	 forbedring av sikkerheten til og kvaliteten 
på reisedokumenter, 

b.	 gjenkjenning og avdekking av bedragerske 
reise- eller identitetsdokumenter, 

c.	 innhenting av kriminaletterretninger, sær
lig om identifisering av organiserte krimi
nelle grupper som man vet utøver, eller 
som man mistenker for å utøve, handling 
som nevnt i artikkel 6 i denne protokoll, om 
metoder som brukes ved transport av 
smuglede mennesker, om misbruk av reise
eller identitetsdokumenter i forbindelse 
med handling som nevnt i artikkel 6 og om 
skjulemåter som brukes ved smugling av 
mennesker, 

d.	 forbedring av framgangsmåter for å oppda
ge smuglede personer på vanlige og uvanli
ge innreise- og utreisesteder, og 

e.	 menneskelig behandling av innsmuglede 
og beskyttelse av deres rettigheter som 
nevnt i denne protokoll. 

3.	 Statsparter med aktuell sakkunnskap skal vur
dere å gi faglig bistand til stater som ofte er 
opprinnelses- eller transittland for personer 
som har blitt utsatt for handling som nevnt i 
artikkel 6 i denne protokoll. Statspartene skal 
gjøre sitt beste for å stille til rådighet de ressur
sene som kreves, for eksempel kjøretøy, data
behandlingssystemer og dokumentlesere, for å 
bekjempe handling som nevnt i artikkel 6. 

Artikkel 15 

Andre forebyggende tiltak 

1.	 Hver statspart skal treffe tiltak for å påse at den 
har eller styrker opplysningsprogrammer for å 
øke den offentlige bevisstheten om at handlin
ger som er nevnt i artikkel 6 i denne protokoll, 
er kriminell virksomhet som ofte begås av or
ganiserte kriminelle grupper i vinnings hen
sikt, og at den medfører alvorlige farer for de 
berørte menneskene. 

2.	 I samsvar med artikkel 31 i konvensjonen skal 
statspartene samarbeide på området offentlig 
opplysning med sikte på å hindre at mulige 
migranter blir ofre for organiserte kriminelle 
grupper. 

3.	 Hver statspart skal fremme eller styrke, alt et
ter hva som er hensiktsmessig, utviklingspro
grammer og samarbeid på nasjonalt, regionalt 
og internasjonalt plan, samtidig som den tar 
hensyn til den sosioøkonomiske virkeligheten 
som omgir migrasjon, og vier økonomisk og 
sosialt kriserammede områder særlig opp
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cio-economic causes of the smuggling of mi
grants, such as poverty and underdevelop
ment. 

Article 16 

Protection and assistance measures 

1.	 In implementing this Protocol, each State Party 
shall take, consistent with its obligations under 
international law, all appropriate measures, in
cluding legislation if necessary, to preserve and 
protect the rights of persons who have been 
the object of conduct set forth in article 6 of this 
Protocol as accorded under applicable inter
national law, in particular the right to life and 
the right not to be subjected to torture or other 
cruel, inhuman or degrading treatment or pu
nishment. 

2.	 Each State Party shall take appropriate mea
sures to afford migrants appropriate protection 
against violence that may be inflicted upon 
them, whether by individuals or groups, by rea
son of being the object of conduct set forth in 
article 6 of this Protocol. 

3.	 Each State Party shall afford appropriate assis
tance to migrants whose lives or safety are 
endangered by reason of being the object of 
conduct set forth in article 6 of this Protocol. 

4.	 In applying the provisions of this article, States 
Parties shall take into account the special ne
eds of women and children. 

5.	 In the case of the detention of a person who has 
been the object of conduct set forth in article 6 
of this Protocol, each State Party shall comply 
with its obligations under the Vienna Conven
tion on Consular Relations, where applicable, 
including that of informing the person concer
ned without delay about the provisions con
cerning notification to and communication with 
consular officers. 

Article 17 

Agreements and arrangements 

States Parties shall consider the conclusion of bila
teral or regional agreements or operational arran
gements or understandings aimed at: 
a.	 Establishing the most appropriate and effective 

measures to prevent and combat the conduct 
set forth in article 6 of this Protocol; or 

merksomhet, for å bekjempe de underliggende 
sosioøkonomiske årsakene til smugling av 
mennesker, for eksempel fattigdom og under
utvikling. 

Artikkel 16 

Beskyttelses- og bistandstiltak 

1.	 Ved gjennomføringen av denne protokoll skal 
hver statspart treffe, i samsvar med sine for
pliktelser i henhold til folkeretten, alle hen
siktsmessige tiltak, herunder lovgivning om 
nødvendig, for å opprettholde og beskytte ret
tighetene som personer som har blitt utsatt for 
handling som nevnt i artikkel 6 i denne pro
tokoll, har i henhold til folkeretten, særlig ret-
ten til liv og retten til å ikke bli utsatt for tortur 
eller annen grusom, umenneskelig eller ned
verdigende behandling eller straff. 

2.	 Hver statspart skal treffe hensiktsmessige til
tak for å gi mennesker hensiktsmessig beskyt
telse mot vold som kan bli påført dem, både av 
enkeltpersoner og grupper, på grunn av at de 
har blitt utsatt for handling som nevnt i artikkel 
6 i denne protokoll. 

3.	 Hver statspart skal yte hensiktsmessig bistand 
til mennesker som har fått liv eller sikkerhet 
satt i fare på grunn av at de har blitt utsatt for 
handling som nevnt i artikkel 6 i denne pro
tokoll. 

4.	 Ved anvendelse av bestemmelsene i denne ar
tikkel skal statspartene ta hensyn til kvinners 
og barns særlige behov. 

5.	 Ved fengslig forvaring av en person som har 
blitt utsatt for handling som nevnt i artikkel 6 i 
denne protokoll, skal hver statspart oppfylle 
sine forpliktelser i henhold til Wien-konvensjo-
nen om konsulært samkvem, der denne kom-
mer til anvendelse, herunder forpliktelsen til 
uten opphold å opplyse vedkommende om be
stemmelsene om underretning av og kontakt 
med konsulære tjenestemenn. 

Artikkel 17 

Avtaler og ordninger 

Statspartene skal vurdere å inngå bilaterale eller 
regionale avtaler eller operasjonelle ordninger el
ler overenskomster med sikte på: 
a.	 å fastsette de mest hensiktsmessige og effek

tive tiltak for å forebygge og bekjempe handlin
ger som nevnt i artikkel 6 i denne protokoll, 
eller 
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b.	 Enhancing the provisions of this Protocol 
among themselves. 

Article 18 

Return of smuggled migrants 

1.	 Each State Party agrees to facilitate and accept, 
without undue or unreasonable delay, the re
turn of a person who has been the object of 
conduct set forth in article 6 of this Protocol 
and who is its national or who has the right of 
permanent residence in its territory at the time 
of return. 

2.	 Each State Party shall consider the possibility 
of facilitating and accepting the return of a per
son who has been the object of conduct set 
forth in article 6 of this Protocol and who had 
the right of permanent residence in its territory 
at the time of entry into the receiving State in 
accordance with its domestic law. 

3.	 At the request of the receiving State Party, a 
requested State Party shall, without undue or 
unreasonable delay, verify whether a person 
who has been the object of conduct set forth in 
article 6 of this Protocol is its national or has 
the right of permanent residence in its terri
tory. 

4.	 In order to facilitate the return of a person who 
has been the object of conduct set forth in ar
ticle 6 of this Protocol and is without proper 
documentation, the State Party of which that 
person is a national or in which he or she has 
the right of permanent residence shall agree to 
issue, at the request of the receiving State Par
ty, such travel documents or other authoriza
tion as may be necessary to enable the person 
to travel to and re-enter its territory. 

5.	 Each State Party involved with the return of a 
person who has been the object of conduct set 
forth in article 6 of this Protocol shall take all 
appropriate measures to carry out the return in 
an orderly manner and with due regard for the 
safety and dignity of the person. 

6.	 States Parties may cooperate with relevant in
ternational organizations in the implementa
tion of this article. 

7.	 This article shall be without prejudice to any 
right afforded to persons who have been the 
object of conduct set forth in article 6 of this 
Protocol by any domestic law of the receiving 
State Party. 

b.	 å styrke bestemmelsene i denne protokoll i for-
hold til hverandre. 

Artikkel 18 

Tilbakeføring av smuglede mennesker 

1.	 Hver statspart forplikter seg til å legge til rette 
for og å godta, uten ugrunnet eller urimelig 
opphold, tilbakeføring av en person som har 
blitt utsatt for handling som nevnt i artikkel 6 i 
denne protokoll, og som er statsborger av stats
parten, eller som har rett til fast opphold på 
statspartens territorium på tidspunktet for til
bakeføringen. 

2.	 Hver statspart skal vurdere muligheten for å 
legge til rette for og å godta tilbakeføring av en 
person som har blitt utsatt for handling som 
nevnt i artikkel 6 i denne protokoll, og som 
hadde rett til fast opphold på statspartens terri
torium på tidspunktet for innreise til mottaker
staten, i samsvar med statspartens nasjonale 
lovgivning. 

3.	 På anmodning fra mottakerstatsparten skal en 
anmodet statspart uten ugrunnet eller urimelig 
opphold verifisere om en person som har blitt 
utsatt for handling som nevnt i artikkel 6 i den-
ne protokoll, er statsborger av statsparten eller 
har rett til fast opphold på dens territorium. 

4.	 For å legge til rette for tilbakeføring av en per
son som har blitt utsatt for handling som nevnt 
i artikkel 6 i denne protokoll og er uten forsvar
lig dokumentasjon, skal statsparten som perso
nen er statsborger av, eller som personen har 
rett til fast opphold i, gå med på å utstede, på 
anmodning fra mottakerstatsparten, de reise
dokumentene eller andre tillatelser som kreves 
for at personen skal kunne reise til og vende 
tilbake til dens territorium. 

5.	 Hver statspart som deltar i tilbakeføring av en 
person som har blitt utsatt for handling som 
nevnt i artikkel 6 i denne protokoll, skal treffe 
alle hensiktsmessige tiltak for at tilbakeførin
gen skal kunne skje på en ordentlig måte og 
med tilbørlig hensyn til personens sikkerhet og 
verdighet. 

6.	 Statspartene kan samarbeide med aktuelle in
ternasjonale organisasjoner ved gjennomførin
gen av denne artikkel. 

7.	 Denne artikkel skal ikke berøre eventuelle ret
tigheter som personer som har blitt utsatt for 
handling som nevnt i artikkel 6 i denne pro
tokoll har i henhold til nasjonal lovgivning i 
mottakerstatsparten. 
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8.	 This article shall not affect the obligations en
tered into under any other applicable treaty, 
bilateral or multilateral, or any other applicable 
operational agreement or arrangement that go
verns, in whole or in part, the return of persons 
who have been the object of conduct set forth 
in article 6 of this Protocol. 

IV. Final provisions 

Article 19 

Saving clause 

1.	 Nothing in this Protocol shall affect the other 
rights, obligations and responsibilities of States 
and individuals under international law, inclu
ding international humanitarian law and inter
national human rights law and, in particular, 
where applicable, the 1951 Convention and the 
1967 Protocol relating to the Status of Refugees 
and the principle of non-refoulement as contai
ned therein. 

2.	 The measures set forth in this Protocol shall be 
interpreted and applied in a way that is not 
discriminatory to persons on the ground that 
they are the object of conduct set forth in ar
ticle 6 of this Protocol. The interpretation and 
application of those measures shall be consis
tent with internationally recognized principles 
of non-discrimination. 

Article 20 

Settlement of disputes 

1.	 States Parties shall endeavour to settle dispu
tes concerning the interpretation or application 
of this Protocol through negotiation. 

2.	 Any dispute between two or more States Parti
es concerning the interpretation or application 
of this Protocol that cannot be settled through 
negotiation within a reasonable time shall, at 
the request of one of those States Parties, be 
submitted to arbitration. If, six months after the 
date of the request for arbitration, those States 
Parties are unable to agree on the organization 
of the arbitration, any one of those States Parti
es may refer the dispute to the International 
Court of Justice by request in accordance with 
the Statute of the Court. 

3.	 Each State Party may, at the time of signature, 
ratification, acceptance or approval of or acces
sion to this Protocol, declare that it does not 
consider itself bound by paragraph 2 of this 
article. The other States Parties shall not be 

8.	 Denne artikkel skal ikke berøre forpliktelser 
inngått i henhold til annen gjeldende traktat, 
bilateral eller multilateral, eller annen gjelden
de operasjonell avtale eller ordning som helt 
eller delvis regulerer tilbakeføring av personer 
som har blitt utsatt for handling som nevnt i 
artikkel 6 i denne protokoll. 

IV. Sluttbestemmelser 

Artikkel 19 

Forbeholdsklausul 

1.	 Ikke noe i denne protokoll skal berøre staters 
og enkeltpersoners andre rettigheter, forplik
telser og ansvar i henhold til folkeretten, her-
under internasjonal humanitær rett og interna
sjonal menneskerett og særlig, der de kommer 
til anvendelse, Konvensjonen av 1951 og Proto
kollen av 1967 om flyktningers stilling og prin
sippet om ikke-utsendelse nevnt der. 

2.	 Tiltakene nevnt i denne protokoll skal tolkes og 
anvendes slik at ingen blir forskjellsbehandlet 
på grunn av at de har blitt utsatt for handling 
som nevnt i artikkel 6 i denne protokoll. Tolk
ningen og anvendelsen av disse tiltakene skal 
være i samsvar med internasjonalt anerkjente 
prinsipper for likebehandling. 

Artikkel 20 

Tvisteløsning 

1.	 Statspartene skal bestrebe seg på å løse tvister 
om tolkning eller anvendelse av denne proto
koll gjennom forhandlinger. 

2.	 Enhver tvist mellom to eller flere statsparter 
om tolkning eller anvendelse av denne proto
koll som ikke kan løses gjennom forhandlinger 
innen rimelig tid, skal, på anmodning fra en av 
disse statspartene, henvises til voldgift. Der
som statspartene ikke er blitt enige om organi
seringen av voldgiften senest seks måneder et
ter at det ble anmodet om voldgift, kan hver av 
disse statspartene henvise tvisten til Den inter
nasjonale domstol etter anmodning i samsvar 
med vedtektene for domstolen. 

3.	 Hver statspart kan, ved undertegning, ratifika
sjon, godtakelse eller godkjenning av eller til
tredelse til denne protokoll, erklære at den 
ikke anser seg bundet av nr. 2 i denne artikkel. 
De andre statspartene skal ikke være bundet av 
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bound by paragraph 2 of this article with res
pect to any State Party that has made such a 
reservation. 

4.	 Any State Party that has made a reservation in 
accordance with paragraph 3 of this article may 
at any time withdraw that reservation by notifi
cation to the Secretary-General of the United 
Nations. 

Article 21 

Signature, ratification, acceptance, approval 
and accession 

1.	 This Protocol shall be open to all States for 
signature from 12 to 15 December 2000 in Pa
lermo, Italy, and thereafter at United Nations 
Headquarters in New York until 12 December 
2002. 

2.	 This Protocol shall also be open for signature 
by regional economic integration organizations 
provided that at least one member State of such 
organization has signed this Protocol in accor
dance with paragraph 1 of this article. 

3.	 This Protocol is subject to ratification, accep
tance or approval. Instruments of ratification, 
acceptance or approval shall be deposited with 
the Secretary-General of the United Nations. A 
regional economic integration organization 
may deposit its instrument of ratification, ac
ceptance or approval if at least one of its mem
ber States has done likewise. In that instru
ment of ratification, acceptance or approval, 
such organization shall declare the extent of its 
competence with respect to the matters gover
ned by this Protocol. Such organization shall 
also inform the depositary of any relevant modi
fication in the extent of its competence. 

4.	 This Protocol is open for accession by any State 
or any regional economic integration organiza
tion of which at least one member State is a 
Party to this Protocol. Instruments of accession 
shall be deposited with the Secretary-General 
of the United Nations. At the time of its acces
sion, a regional economic integration organiza
tion shall declare the extent of its competence 
with respect to matters governed by this Pro
tocol. Such organization shall also inform the 
depositary of any relevant modification in the 
extent of its competence. 

nr. 2 i denne artikkel i forhold til en statspart 
som har tatt et slikt forbehold. 

4.	 En statspart som har tatt forbehold i samsvar 
med nr. 3 i denne artikkel, kan til enhver tid 
trekke tilbake forbeholdet ved underretning til 
De forente nasjoners generalsekretær. 

Artikkel 21 

Undertegning, ratifikasjon, godtakelse, 
godkjenning og tiltredelse 

1.	 Denne protokoll skal være åpen for underteg
ning for alle stater fra 12. til 15. desember 2000 
i Palermo i Italia og deretter ved De forente 
nasjoners hovedsete i New York til 12. desem
ber 2002. 

2.	 Denne protokoll skal også være åpen for under
tegning for organisasjoner for regional økono
misk integrasjon forutsatt at minst én med
lemsstat i vedkommende organisasjon har un
dertegnet denne protokoll i samsvar med nr. 1 i 
denne artikkel. 

3.	 Denne protokoll skal ratifiseres, godtas eller 
godkjennes. Ratifikasjons-, godtakelses- eller 
godkjenningsdokumenter skal deponeres hos 
De forente nasjoners generalsekretær. En or
ganisasjon for regional økonomisk integrasjon 
kan deponere sitt ratifikasjons-, godtakelses- el
ler godkjenningsdokument dersom minst én av 
dens medlemsstater har gjort det. I dette ratifi
kasjons-, godtakelses- eller godkjenningsdoku
ment skal vedkommende organisasjon erklære 
rekkevidden av sin myndighet i saker som re
guleres av denne protokoll. Vedkommende or
ganisasjon skal også underrette depositaren 
om eventuelle relevante endringer i rekkevid
den av sin myndighet. 

4.	 Denne protokoll er åpen for tiltredelse for en
hver stat og for enhver organisasjon for regio
nal økonomisk integrasjon der minst én med
lemsstat er part i denne protokoll. Tiltredel
sesdokumenter skal deponeres hos De forente 
nasjoners generalsekretær. Ved tiltredelse skal 
en organisasjon for regional økonomisk inte
grasjon erklære rekkevidden av sin myndighet 
i saker som reguleres av denne protokoll. En 
slik organisasjon skal også underrette deposi
taren om eventuelle relevante endringer i rek
kevidden av sin myndighet. 
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Article 22 

Entry into force 

1.	 This Protocol shall enter into force on the nine
tieth day after the date of deposit of the fortieth 
instrument of ratification, acceptance, approval 
or accession, except that it shall not enter into 
force before the entry into force of the Con
vention. For the purpose of this paragraph, any 
instrument deposited by a regional economic 
integration organization shall not be counted as 
additional to those deposited by member States 
of such organization. 

2.	 For each State or regional economic integra
tion organization ratifying, accepting, appro
ving or acceding to this Protocol after the depo
sit of the fortieth instrument of such action, this 
Protocol shall enter into force on the thirtieth 
day after the date of deposit by such State or 
organization of the relevant instrument or on 
the date this Protocol enters into force pursu
ant to paragraph 1 of this article, whichever is 
the later. 

Article 23 

Amendment 

1.	 After the expiry of five years from the entry into 
force of this Protocol, a State Party to the Pro
tocol may propose an amendment and file it 
with the Secretary-General of the United Na
tions, who shall thereupon communicate the 
proposed amendment to the States Parties and 
to the Conference of the Parties to the Con
vention for the purpose of considering and de
ciding on the proposal. The States Parties to 
this Protocol meeting at the Conference of the 
Parties shall make every effort to achieve con
sensus on each amendment. If all efforts at 
consensus have been exhausted and no agree
ment has been reached, the amendment shall, 
as a last resort, require for its adoption a two-
thirds majority vote of the States Parties to this 
Protocol present and voting at the meeting of 
the Conference of the Parties. 

2.	 Regional economic integration organizations, 
in matters within their competence, shall exer
cise their right to vote under this article with a 
number of votes equal to the number of their 
member States that are Parties to this Protocol. 
Such organizations shall not exercise their 
right to vote if their member States exercise 
theirs and vice versa. 

Artikkel 22 

Ikrafttredelse 

1.	 Denne protokoll skal tre i kraft på den nittiende 
dag etter den dag det førtiende ratifikasjons-, 
godtakelses- godkjennings- eller tiltredelsesdo
kument er deponert, men den skal ikke tre i 
kraft før konvensjonen trer i kraft. Med hensyn 
til dette nummer skal ethvert dokument som er 
deponert av en organisasjon for regional øko
nomisk integrasjon, ikke regnes å komme i til
legg til dokumenter som er deponert av stater 
som er medlemmer i vedkommende organisa
sjon. 

2.	 For hver stat eller organisasjon for regional 
økonomisk integrasjon som ratifiserer, godtar, 
godkjenner eller tiltrer denne protokoll etter at 
det førtiende dokument av denne typen er de
ponert, skal denne protokoll tre i kraft på den 
trettiende dag etter den dag vedkommende 
stat eller organisasjon deponerer det aktuelle 
dokument, eller på den dag denne protokoll 
trer i kraft i henhold til nr. 1 i denne artikkel 
dersom denne dag inntrer senere. 

Artikkel 23 

Endringer 

1.	 Etter at det er gått fem år fra denne protokoll 
trådte i kraft, kan en statspart i protokollen 
foreslå en endring og inngi den til De forente 
nasjoners generalsekretær, som deretter skal 
sende endringsforslaget til statspartene og til 
konvensjonspartskonferansen med sikte på be-
handling og vedtak av forslaget. Statspartene i 
denne protokoll som møter på partskonferan
sen, skal gjøre sitt beste for å oppnå enstem
mighet om hver endring. Dersom alle bestre
belser på å oppnå enstemmighet er utprøvd 
uten at man har kommet fram til enighet, kan 
endringen, som en siste utvei, vedtas med et 
flertall på to tredeler av statspartene i denne 
protokoll som er til stede og avgir stemme på 
møtet til partskonferansen. 

2.	 Organisasjoner for regional økonomisk inte
grasjon skal, i saker innenfor sitt kompetan
seområde, utøve sin rett til å avgi stemme etter 
denne artikkel med et antall stemmer som er 
likt antall medlemsstater som er parter i denne 
protokoll. Slike organisasjoner skal ikke utøve 
sin rett til å avgi stemme dersom medlemssta
tene i organisasjonen utøver sin rett, og vice 
versa. 
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3.	 An amendment adopted in accordance with pa
ragraph 1 of this article is subject to ratification, 
acceptance or approval by States Parties. 

4.	 An amendment adopted in accordance with pa
ragraph 1 of this article shall enter into force in 
respect of a State Party ninety days after the 
date of the deposit with the Secretary-General 
of the United Nations of an instrument of ratifi
cation, acceptance or approval of such amend
ment. 

5.	 When an amendment enters into force, it shall 
be binding on those States Parties which have 
expressed their consent to be bound by it. Ot
her States Parties shall still be bound by the 
provisions of this Protocol and any earlier 
amendments that they have ratified, accepted 
or approved. 

Article 24 

Denunciation 

1.	 A State Party may denounce this Protocol by 
written notification to the Secretary-General of 
the United Nations. Such denunciation shall 
become effective one year after the date of re
ceipt of the notification by the Secretary-Gene-
ral. 

2.	 A regional economic integration organization 
shall cease to be a Party to this Protocol when 
all of its member States have denounced it. 

Article 25 

Depositary and languages 

1.	 The Secretary-General of the United Nations is 
designated depositary of this Protocol. 

2.	 The original of this Protocol, of which the Ara
bic, Chinese, English, French, Russian and 
Spanish texts are equally authentic, shall be 
deposited with the Secretary-General of the 
United Nations. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned pleni
potentiaries, being duly authorized thereto by 
their respective Governments, have signed this 
Protocol. 

3.	 En endring som er vedtatt i samsvar med nr. 1 i 
denne artikkel, skal ratifiseres, godtas eller 
godkjennes av statspartene. 

4.	 En endring som er vedtatt i samsvar med nr. 1 i 
denne artikkel, skal tre i kraft i forhold til en 
statspart nitti dager etter den dag et dokument 
om ratifikasjon, godtakelse eller godkjenning 
av vedkommende endring er deponert hos De 
forente nasjoners generalsekretær. 

5.	 Når en endring trer i kraft, skal den være bind
ende for de statspartene som har uttrykt sitt 
samtykke til å være bundet av den. Andre stats-
parter skal fremdeles være bundet av bestem
melsene i denne protokoll og eventuelle tidlige
re endringer som de har ratifisert, godtatt eller 
godkjent. 

Artikkel 24 

Oppsigelse 

1.	 En statspart kan si opp denne protokoll ved 
skriftlig underretning til De forente nasjoners 
generalsekretær. Oppsigelsen får virkning ett 
år etter den dag underretningen mottas av Ge
neralsekretæren. 

2.	 En organisasjon for regional økonomisk inte
grasjon skal opphøre å  være part i denne pro
tokoll når alle medlemsstatene i organisasjo
nen har sagt den opp. 

Artikkel 25 

Depositar og språk 

1.	 De forente nasjoners generalsekretær er ut
pekt som depositar for denne protokoll. 

2.	 Originaleksemplaret av denne protokoll, der de 
arabiske, kinesiske, engelske, franske, russis
ke og spanske tekstene har samme gyldighet, 
skal deponeres hos De forente nasjoners gene
ralsekretær. 

Som bekreftelse på dette har de undertegnede, 
som av sine regjeringer er gitt behørig fullmakt til 
det, undertegnet denne protokoll. 
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Vedlegg 4 

Protocol against the Illicit 
Manufacturing of and 

Trafficking in Firearms, their 
parts and Components and 

Ammunition, supplementing 
the United Nations 
Convention against 

Transnational Organized 
Crime 

Preamble 

The States Parties to this Protocol, 
Aware of the urgent need to prevent, combat 

and eradicate the illicit manufacturing of and traf
ficking in firearms, their parts and components 
and ammunition, owing to the harmful effects of 
those activities on the security of each State, 
region and the world as a whole, endangering the 
well-being of peoples, their social and economic 
development and their right to live in peace, 

Convinced, therefore, of the necessity for all 
States to take all appropriate measures to this end, 
including international cooperation and other mea
sures at the regional and global levels, 

Recalling General Assembly resolution 53/111 
of 9 December 1998, in which the Assembly deci
ded to establish an open-ended intergovernmental 
ad hoc committee for the purpose of elaborating a 
comprehensive international convention against 
transnational organized crime and of discussing 
the elaboration of, inter alia, an international in
strument combating the illicit manufacturing of 
and trafficking in firearms, their parts and compo
nents and ammunition, 

Bearing in mind the principle of equal rights 
and self-determination of peoples, as enshrined in 
the Charter of the United Nations and the Declara
tion on Principles of International Law concerning 
Friendly Relations and Cooperation among States 
in accordance with the Charter of the United Na
tions, 

Convinced that supplementing the United Na
tions Convention against Transnational Organized 

Protokoll mot ulovlig 
produksjon av og handel 
med skytevåpen og deres 

deler, komponenter og 
ammunisjon, som supplerer 

De forente nasjoners 
konvensjon mot 

grenseoverskridende 
organisert kriminalitet 

Fortale 

Statspartene i denne protokoll, 
som er oppmerksomme på det presserende be

hovet for å forebygge, bekjempe og utrydde ulov
lig produksjon av og handel med skytevåpen og 
deres deler, komponenter og ammunisjon, etter
som slik virksomhet er til skade for sikkerheten i 
hver enkelt stat og region og i verden i sin helhet 
og utgjør en fare for folkenes velferd, deres sosiale 
og økonomiske utvikling og deres rett til å leve i 
fred, 

som derfor er overbevist om at alle stater må 
treffe alle egnede tiltak for å oppnå dette, blant 
annet gjennom internasjonalt samarbeid og andre 
tiltak på regionalt og globalt plan, 

som minner om Generalforsamlingens resolu
sjon 53/111 av 9. desember 1998, der forsamlingen 
besluttet å nedsette en åpen, mellomstatlig ad-hoc-
komité til å utarbeide en omfattende internasjonal 
konvensjon mot grenseoverskridende organisert 
kriminalitet og å diskutere utarbeidelse av blant 
annet et internasjonalt dokument til å bekjempe 
ulovlig produksjon av og handel med skytevåpen 
og deres deler, komponenter og ammunisjon, 

som tar i betraktning prinsippet om alle folks 
like rettigheter og selvråderett, som er nedfelt i De 
forente nasjoners pakt og i Erklæring om folke
rettslige prinsipper for vennskapelig samkvem og 
samarbeid mellom stater i samsvar med De foren
te nasjoners pakt, 

som er overbevist om at et internasjonalt doku
ment mot ulovlig produksjon av og handel med 
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Crime with an international instrument against the 
illicit manufacturing of and trafficking in firearms, 
their parts and components and ammunition will 
be useful in preventing and combating those cri
mes, 

Have agreed as follows: 

I. General provisions 

Article 1 

Relation with the United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime 

1.	 This Protocol supplements the United Nations 
Convention against Transnational Organized 
Crime. It shall be interpreted together with the 
Convention. 

2.	 The provisions of the Convention shall apply, 
mutatis mutandis, to this Protocol unless other
wise provided herein. 

3.	 The offences established in accordance with 
article 5 of this Protocol shall be regarded as 
offences established in accordance with the 
Convention. 

Article 2 

Statement of purpose 

The purpose of this Protocol is to promote, facilita
te and strengthen cooperation among States Parti
es in order to prevent, combat and eradicate the 
illicit manufacturing of and trafficking in firearms, 
their parts and components and ammunition. 

Article 3 

Use of terms 

For the purposes of this Protocol: 
a.	 «Firearm» shall mean any portable barrelled 

weapon that expels, is designed to expel or 
may be readily converted to expel a shot, $017 
or projectile by the action of an explosive, ex
cluding antique firearms or their replicas. Anti
que firearms and their replicas shall be defined 
in accordance with domestic law. In no case, 
however, shall antique firearms include fire
arms manufactured after 1899; 

b.	 «Parts and components» shall mean any ele
ment or replacement element specifically de
signed for a firearm and essential to its opera
tion, including a barrel, frame or receiver, slide 

skytevåpen og deres deler, komponenter og am
munisjon vil være nyttig for å forhindre og bekjem
pe disse forbrytelsene, 

er blitt enige om følgende: 

I.	 Allmenne bestemmelser 

Artikkel 1 

Forhold til De forente nasjoners konvensjon 
mot grenseoverskridende organisert 
kriminalitet 

1.	 Denne protokoll supplerer De forente nasjo
ners konvensjon mot grenseoverskridende or
ganisert kriminalitet. Den skal tolkes sammen 
med konvensjonen. 

2.	 Bestemmelsene i konvensjonen får anvendelse 
så langt den passer på denne protokoll med 
mindre annet er fastsatt her. 

3.	 De handlinger som gjøres straffbare i henhold 
til artikkel 5 i denne protokoll, skal anses som 
straffbare i henhold til konvensjonen. 

Artikkel 2 

Formål 

Formålet med denne protokoll er å fremme, lette 
og styrke samarbeidet mellom statspartene for å 
forhindre, bekjempe og utrydde ulovlig produk
sjon av og handel med skytevåpen og deres deler, 
komponenter og ammunisjon. 

Artikkel 3 

Termbruk 

I denne protokoll menes med: 
a.	 «skytevåpen» betyr ethvert bærbart våpen med 

pipe som utstøter, er konstruert for å utstøte 
eller enkelt kan bygges om til å utstøte skudd, 
kule eller prosjektil ved hjelp av et sprengstoff, 
unntatt antikke skytevåpen og etterligninger av 
slike. Antikke skytevåpen og etterligninger av 
slike skal defineres i samsvar med nasjonal lov
givning. Antikke skytevåpen skal dog ikke i 
noe tilfelle omfatte skytevåpen produsert etter 
1899; 

b.	 «deler og komponenter» betyr ethvert element 
eller erstatningselement som er spesielt kon
struert for et skytevåpen og uunnværlig for 
dets funksjon, herunder pipe, rammestykke el
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or cylinder, bolt or breech block, and any devi
ce designed or adapted to diminish the sound 
caused by firing a firearm; 

c.	 «Ammunition» shall mean the complete round 
or its components, including cartridge cases, 
primers, propellant powder, $017s or projectil
es, that are used in a firearm, provided that 
those components are themselves subject to 
authorization in the respective State Party; 

d.	 «Illicit manufacturing» shall mean the manufac
turing or assembly of firearms, their parts and 
components or ammunition: 
i.	 From parts and components illicitly traffic

ked; 
ii.	 Without a licence or authorization from a 

competent authority of the State Party whe
re the manufacture or assembly takes pla
ce; or 

iii. Without marking the firearms at the time of 
manufacture, in accordance with article 8 of 
this Protocol; 

Licensing or authorization of the manufacture 
of parts and components shall be in accordance 
with domestic law; 

e.	 «Illicit trafficking» shall mean the import, ex
port, acquisition, sale, delivery, movement or 
transfer of firearms, their parts and compo
nents and ammunition from or across the terri
tory of one State Party to that of another State 
Party if any one of the States Parties concerned 
does not authorize it in accordance with the 
terms of this Protocol or if the firearms are not 
marked in accordance with article 8 of this Pro
tocol; 

f.	 «Tracing» shall mean the systematic tracking 
of firearms and, where possible, their parts and 
components and ammunition from manufactu
rer to purchaser for the purpose of assisting 
the competent authorities of States Parties in 
detecting, investigating and analysing illicit ma
nufacturing and illicit trafficking. 

Article 4 

Scope of application 

1.	 This Protocol shall apply, except as otherwise 
stated herein, to the prevention of illicit manu
facturing of and trafficking in firearms, their 
parts and components and ammunition and to 
the investigation and prosecution of offences 
established in accordance with article 5 of this 
Protocol where those offences are transnatio

ler låskasse, glidestykke eller sluttstykke, sy
lindersluttstykke eller låseblokk, samt enhver 
innretning konstruert eller tillempet for å dem
pe lyden ved avfyring av et skytevåpen; 

c.	 «ammunisjon» betyr komplett patron eller dens 
bestanddeler, herunder patronhylser, tennpa
troner, drivladninger, kuler eller prosjektiler, 
som benyttes i et skytevåpen, forutsatt at disse 
bestanddelene selv er underlagt godkjenning 
hos den respektive statspart; 

d.	 «ulovlig produksjon» betyr produksjon eller 
sammensetting av skytevåpen deres deler, 
komponenter og ammunisjon: 
i.	 ved hjelp av deler og komponenter som er 

ulovlig omsatt; 
ii.	 uten lisens eller autorisasjon fra ansvarlig 

myndighet hos den statsparten der produk
sjon eller sammensetting skjer, eller 

iii. uten at skytevåpnene merkes på produk
sjonstidspunktet i samsvar med artikkel 8 i 
denne protokoll; 

Lisensiering eller autorisasjon av produksjon 
av deler og komponenter skal være i samsvar 
med nasjonal lovgivning; 

e.	 «ulovlig handel» betyr import, eksport, anskaf
felse, salg, levering, forflytning eller overføring 
av skytevåpen og deres deler, komponenter og 
ammunisjon fra eller via en statsparts territori
um til en annen statsparts territorium dersom 
den ene av de aktuelle statsparter ikke gir tilla
telse til det i samsvar med bestemmelsene i 
denne protokoll, eller dersom skytevåpnene 
ikke er merket i samsvar med artikkel 8 i den-
ne protokoll; 

f.	 «sporing» betyr systematisk oppsporing av sky
tevåpen og om mulig deres deler, komponen
ter og ammunisjon fra produsent til kjøper for å 
bistå statspartenes ansvarlige myndigheter 
med å avdekke, etterforske og analysere ulov
lig produksjon og ulovlig handel. 

Artikkel 4 

Virkeområde 

1.	 Denne protokoll gjelder, med de unntak som er 
angitt her, for forebygging av ulovlig produk
sjon av og handel med skytevåpen og deres 
deler, komponenter og ammunisjon og for et
terforskning og rettsforfølging av straffbare 
handlinger i henhold til artikkel 5 i denne pro
tokoll når slike straffbare handlinger er av 
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nal in nature and involve an organized criminal 
group. 

2.	 This Protocol shall not apply to state-to-state 
transactions or to state transfers in cases where 
the application of the Protocol would prejudice 
the right of a State Party to take action in the 
interest of national security consistent with the 
Charter of the United Nations. 

Article 5 

Criminalization 

1.	 Each State Party shall adopt such legislative 
and other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences the following 
conduct, when committed intentionally: 
a.	 Illicit manufacturing of firearms, their parts 

and components and ammunition; 
b.	 Illicit trafficking in firearms, their parts and 

components and ammunition; 
c.	 Falsifying or illicitly obliterating, removing 

or altering the marking(s) on firearms re
quired by article 8 of this Protocol. 

2.	 Each State Party shall also adopt such legislati
ve and other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences the following 
conduct: 
a.	 Subject to the basic concepts of its legal 

system, attempting to commit or participa
ting as an accomplice in an offence establis
hed in accordance with paragraph 1 of this 
article; and 

b.	 Organizing, directing, aiding, abetting, faci
litating or counselling the commission of an 
offence established in accordance with pa
ragraph 1 of this article. 

Article 6 

Confiscation, seizure and disposal 

1.	 Without prejudice to article 12 of the Conven
tion, States Parties shall adopt, to the greatest 
extent possible within their domestic legal sy
stems, such measures as may be necessary to 
enable confiscation of firearms, their parts and 
components and ammunition that have been 
illicitly manufactured or trafficked. 

2.	 States Parties shall adopt, within their domestic 
legal systems, such measures as may be neces
sary to prevent illicitly manufactured and traf
ficked firearms, parts and components and am

grenseoverskridende karakter og en organi
sert kriminell gruppe er involvert. 

2.	 Denne protokoll gjelder ikke for transaksjoner 
mellom stater eller for statlige overføringer i 
tilfeller der anvendelse av protokollen ville 
være til hinder for en statsparts rett til å iverk
sette tiltak av hensyn til den nasjonale sikker
het i overensstemmelse med De forente nasjo
ners pakt. 

Artikkel 5 

Kriminalisering 

1.	 Hver statspart skal vedta de lover og øvrige 
tiltak som måtte våre nødvendige for å gjøre 
følgende handlinger straffbare når de begås 
med forsett: 
a.	 ulovlig produksjon av skytevåpen og deres 

deler, komponenter og ammunisjon; 
b.	 ulovlig handel med skytevåpen og deres de

ler, komponenter og ammunisjon; 
c.	 forfalskning eller ulovlig ødeleggelse, fjer

ning eller endring av merking på skytevå
pen som kreves i henhold til artikkel 8 i 
denne protokoll. 

2.	 Hver statspart skal også vedta de lover og øvri
ge tiltak som måtte være nødvendige for å gjø
re følgende handlinger straffbare: 

a.	 med forbehold for grunnsetningene i dens 
rettssystem: forsøk på å begå eller med
virke til en handling som er gjort straffbar i 
henhold til nr. 1 i denne artikkel; og 

b.	 å organisere, lede, bistå, tilskynde, legge til 
rette for eller opptre som rådgiver i gjen
nomføringen av en straffbar handling i hen-
hold til nr. 1 i denne artikkel. 

Artikkel 6 

Inndragning, beslag og ødeleggelse 

1.	 Uten at det berører konvensjonens artikkel 12 
skal statspartene, så langt deres nasjonale 
rettssystem tillater, vedta de tiltak som måtte 
være nødvendige for å kunne inndra skytevå
pen og deres deler, komponenter og ammuni
sjon som er ulovlig produsert eller omsatt. 

2.	 Statspartene skal innenfor sine nasjonale retts
systemer vedta de tiltak som måtte være nød
vendige for hindre at ulovlig produserte og om
satte skytevåpen og deres deler, komponenter 



90 St.prp. nr. 58	 2002–2003 
Om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen mot grenseoverskridande organisert kriminalitet og 

tre utfyllande protokollar 

munition from falling into the hands of unaut
horized persons by seizing and destroying 
such firearms, their parts and components and 
ammunition unless other disposal has been of
ficially authorized, provided that the firearms 
have been marked and the methods of disposal 
of those firearms and ammunition have been 
recorded. 

II. Prevention 

Article 7 

Record-keeping 

Each State Party shall ensure the maintenance, for 
not less than ten years, of information in relation to 
firearms and, where appropriate and feasible, their 
parts and components and ammunition that is ne
cessary to trace and identify those firearms and, 
where appropriate and feasible, their parts and 
components and ammunition which are illicitly 
manufactured or trafficked and to prevent and de
tect such activities. Such information shall include: 

a.	 The appropriate markings required by article 8 
of this Protocol; 

b.	 In cases involving international transactions in 
firearms, their parts and components and am
munition, the issuance and expiration dates of 
the appropriate licences or authorizations, the 
country of export, the country of import, the 
transit countries, where appropriate, and the 
final recipient and the description and quantity 
of the articles. 

Article 8 

Marking of firearms 

1.	 For the purpose of identifying and tracing each 
firearm, States Parties shall: 
a.	 At the time of manufacture of each firearm, 

either require unique marking providing 
the name of the manufacturer, the country 
or place of manufacture and the serial num
ber, or maintain any alternative unique 
user-friendly marking with simple geome
tric symbols in combination with a numeric 
and/or alphanumeric code, permitting rea
dy identification by all States of the country 
of manufacture; 

b.	 Require appropriate simple marking on 
each imported firearm, permitting identifi
cation of the country of import and, where 
possible, the year of import and enabling 

og ammunisjon faller i hendene på uvedkom
mende, ved å beslaglegge og ødelegge slike 
skytevåpen og deres deler, komponenter og 
ammunisjon, med mindre andre disponerings
måter er offisielt godkjent, forutsatt at skyte
våpnene er merket og disponeringsmåtene for 
slike skytevåpen og deres ammunisjon er re
gistrert. 

II. Forebygging 

Artikkel 7 

Registerføring 

Hver statspart skal sikre at det i minst ti år tas vare 
på slike opplysninger om skytevåpen, og i den ut
strekning det er tjenlig og mulig deres deler, kom
ponenter og ammunisjon, som er nødvendige for å 
kunne spore og identifisere disse skytevåpnene, 
og i den utstrekning det er tjenlig og mulig deres 
deler, komponenter og ammunisjon som er ulovlig 
produsert eller omsatt, og for å forhindre og avdek
ke slik virksomhet. Slik informasjon skal blant an-
net omfatte: 
a.	 merking som pålagt i henhold til artikkel 8 i 

denne protokoll; 
b.	 tilfeller hvor det har foregått internasjonale 

transaksjoner med skytevåpen og deres deler, 
komponenter og ammunisjon: utstedelses- og 
utløpsdatoer for de aktuelle lisenser eller auto
risasjoner, eksportland, importland, eventuelle 
transittland samt sluttmottaker og hvilke artik
ler og kvanta det dreier seg om. 

Artikkel 8 

Merking av skytevåpen 

1.	 For at det enkelte skytevåpen skal kunne iden
tifiseres og spores, skal statspartene: 
a.	 på produksjonstidspunktet for det enkelte 

skytevåpen enten kreve unik merking med 
navn på produsent, produksjonsland eller 
produksjonssted og serienummer, eller 
opprettholde annen unik og brukervennlig 
merking med enkle geometriske symboler 
kombinert med en numerisk og/eller alfa
numerisk kode som gjør at alle stater enkelt 
kan identifisere produksjonslandet; 

b.	 kreve at det enkelte importerte skytevåpen 
påføres en passende, enkel merking som 
gjør at importland og om mulig importår 
kan identifiseres og setter vedkommende 
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the competent authorities of that country to 
trace the firearm, and a unique marking, if 
the firearm does not bear such a marking. 
The requirements of this subparagraph ne
ed not be applied to temporary imports of 
firearms for verifiable lawful purposes; 

c.	 Ensure, at the time of transfer of a firearm 
from government stocks to permanent civi
lian use, the appropriate unique marking 
permitting identification by all States Parti
es of the transferring country. 

2.	 States Parties shall encourage the firearms ma
nufacturing industry to develop measures 
against the removal or alteration of markings. 

Article 9 

Deactivation of firearms 

A State Party that does not recognize a deactivated 
firearm as a firearm in accordance with its domes
tic law shall take the necessary measures, inclu
ding the establishment of specific offences if ap
propriate, to prevent the illicit reactivation of deac
tivated firearms, consistent with the following ge
neral principles of deactivation: 
a.	 All essential parts of a deactivated firearm are 

to be rendered permanently inoperable and in
capable of removal, replacement or modifica
tion in a manner that would permit the firearm 
to be reactivated in any way; 

b.	 Arrangements are to be made for deactivation 
measures to be verified, where appropriate, by 
a competent authority to ensure that the modi
fications made to a firearm render it perma
nently inoperable; 

c.	 Verification by a competent authority is to in
clude a certificate or record attesting to the 
deactivation of the firearm or a clearly visible 
mark to that effect stamped on the firearm. 

Article 10 

General requirements for export, import and 
transit licensing or authorization systems 

1.	 Each State Party shall establish or maintain an 
effective system of export and import licensing 
or authorization, as well as of measures on in
ternational transit, for the transfer of firearms, 
their parts and components and ammunition. 

2.	 Before issuing export licences or authoriza

lands myndigheter i stand til å spore skyte
våpenet, samt en unik merking dersom sky
tevåpenet ikke er utstyrt med en slik mer-
king. Kravene i denne bokstav trenger ikke 
gjøres gjeldende for midlertidig import av 
skytevåpen til etterprøvbare, lovlige formål; 

c.	 sikre, idet et skytevåpen overføres fra stat-
lig beholdning til permanent sivil bruk, rik
tig unik merking som gjør at alle statsparter 
kan identifisere landet som overfører skyte
våpnene. 

2.	 Statspartene skal oppmuntre industrien som 
produserer skytevåpen til å utvikle tiltak mot 
fjerning eller endring av merking. 

Artikkel 9 

Deaktivering av skytevåpen 

En stat som ikke anerkjenner et deaktivert skyte
våpen som et skytevåpen i samsvar med sin nasjo
nale lovgivning, skal treffe de nødvendige tiltak, 
om nødvendig ved å gjøre bestemte handlinger 
straffbare, for å forhindre ulovlig reaktivering av 
deaktiverte skytevåpen, i samsvar med følgende 
generelle prinsipper for deaktivering: 
a.	 alle vesentlige deler av et deaktivert skytevå

pen skal gjøres permanent ubrukelige og hind-
res i å kunne fjernes, erstattes eller modifiseres 
på en måte som ville gjøre det mulig å reakti
vere våpenet på noen måte; 

b.	 det skal legges til rette for at en ansvarlig myn
dighet om nødvendig skal kunne verifisere de
aktiveringstiltak for å sikre at modifikasjoner 
foretatt på et skytevåpen gjør det permanent 
ubrukelig; 

c.	 verifisering utført av ansvarlig myndighet skal 
omfatte sertifikat eller rapport som attesterer at 
skytevåpenet er deaktivert, eller et lett synlig 
merke som angir dette og som preges på skyte
våpenet. 

Artikkel 10 

Generelle krav til lisensierings- eller 
autorisasjonssystemer ved eksport, import 
og transitt 

1.	 Hver part skal etablere eller opprettholde et 
effektivt system av lisensierings- eller autorisa
sjonsordninger ved eksport og import og tiltak 
ved internasjonal transitt for overføring av sky
tevåpen og deres deler, komponenter og am
munisjon. 

2.	 Før det utstedes eksportlisenser eller -autorisa
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tions for shipments of firearms, their parts and 
components and ammunition, each State Party 
shall verify: 
a.	 That the importing States have issued im

port licences or authorizations; and 
b.	 That, without prejudice to bilateral or multi

lateral agreements or arrangements favou
ring landlocked States, the transit States ha
ve, at a minimum, given notice in writing, 
prior to shipment, that they have no objec
tion to the transit. 

3.	 The export and import licence or authorization 
and accompanying documentation together 
shall contain information that, at a minimum, 
shall include the place and the date of issuance, 
the date of expiration, the country of export, 
the country of import, the final recipient, a 
description and the quantity of the firearms, 
their parts and components and ammunition 
and, whenever there is transit, the countries of 
transit. The information contained in the im
port licence must be provided in advance to the 
transit States. 

4.	 The importing State Party shall, upon request, 
inform the exporting State Party of the receipt 
of the dispatched shipment of firearms, their 
parts and components or ammunition. 

5.	 Each State Party shall, within available means, 
take such measures as may be necessary to 
ensure that licensing or authorization proce
dures are secure and that the authenticity of 
licensing or authorization documents can be 
verified or validated. 

6.	 States Parties may adopt simplified procedures 
for the temporary import and export and the 
transit of firearms, their parts and components 
and ammunition for verifiable lawful purposes 
such as hunting, sport shooting, evaluation, ex
hibitions or repairs. 

Article 11 

Security and preventive measures 

In an effort to detect, prevent and eliminate the 
theft, loss or diversion of, as well as the illicit ma
nufacturing of and trafficking in, firearms, their 
parts and components and ammunition, each State 
Party shall take appropriate measures: 
a.	 To require the security of firearms, their parts 

and components and ammunition at the time of 
manufacture, import, export and transit 
through its territory; and 

b.	 To increase the effectiveness of import, export 
and transit controls, including, where appropri

sjoner for forsendelser av skytevåpen og deres 
deler, komponenter og ammunisjon, skal hver 
statspart verifisere: 
a.	 at importstatene har utstedt importlisenser 

eller -autorisasjoner; og 
b.	 at transittstatene, uten at det berører bilate

rale eller multilaterale avtaler eller ordnin
ger som begunstiger innlandsstater, som et 
minimum har gitt skriftlig melding før for
sendelse skjer om at de ikke har innvendin
ger mot transitten. 

3.	 Eksport- og importlisens eller -autorisasjon og 
medfølgende dokumentasjon skal til sammen 
inneholde informasjon som minst angir utste
delsessted og -dato, utløpsdato, eksportland, 
importland, sluttmottaker, beskrivelse og 
mengde av skytevåpen og deres deler, kompo
nenter og ammunisjon, og, når transitt fore
kommer, transittlandene. Opplysningene som 
fremgår av importlisensen må  være forelagt 
transittstatene på forhånd. 

4.	 Importerende statspart skal på anmodning in
formere eksporterende statspart om at ekspe
dert forsendelse av skytevåpen og deres deler, 
komponenter eller ammunisjon er mottatt. 

5.	 Hver statspart skal, med de midler den har til 
rådighet, treffe de tiltak som måtte være nød
vendige for å  påse at lisensierings- eller auto
risasjonsprosedyrene er sikre og at ektheten av 
lisens- eller autorisasjonsdokumenter kan veri
fiseres eller valideres. 

6.	 Statsparter kan vedta forenklede prosedyrer 
for midlertidig import og eksport samt transitt 
av skytevåpen og deres deler, komponenter og 
ammunisjon til verifiserbare lovlige formål som 
jakt, sportsskyting, taksering, utstilling eller re
parasjon. 

Artikkel 11 

Sikkerhet og forebyggende tiltak 

I et forsøk på å avdekke, forebygge og eliminere 
tyveri, tap eller omdirigering av og ulovlig produk
sjon av og handel med skytevåpen og deres deler, 
komponenter og ammunisjon, skal hver statspart 
treffe egnede tiltak: 
a.	 for å kreve at skytevåpen og deres deler, kom

ponenter og ammunisjon er sikret under pro
duksjon, import og transitt via dens territori
um, og 

b.	 for å øke effektiviteten av import-, eksport- og 
transittkontroll, i aktuelle tilfeller også grense
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ate, border controls, and of police and customs 
transborder cooperation. 

Article 12 

Information 

1.	 Without prejudice to articles 27 and 28 of the 
Convention, States Parties shall exchange 
among themselves, consistent with their res
pective domestic legal and administrative sy
stems, relevant case-specific information on 
matters such as authorized producers, dealers, 
importers, exporters and, whenever possible, 
carriers of firearms, their parts and compo
nents and ammunition. 

2.	 Without prejudice to articles 27 and 28 of the 
Convention, States Parties shall exchange 
among themselves, consistent with their res
pective domestic legal and administrative sy
stems, relevant information on matters such as: 
a.	 Organized criminal groups known to take 

part or suspected of taking part in the illicit 
manufacturing of or trafficking in firearms, 
their parts and components and ammuni
tion; 

b.	 The means of concealment used in the illicit 
manufacturing of or trafficking in firearms, 
their parts and components and ammuni
tion and ways of detecting them; 

c.	 Methods and means, points of dispatch and 
destination and routes customarily used by 
organized criminal groups engaged in illicit 
trafficking in firearms, their parts and com
ponents and ammunition; and 

d.	 Legislative experiences and practices and 
measures to prevent, combat and eradicate 
the illicit manufacturing of and trafficking in 
firearms, their parts and components and 
ammunition. 

3.	 States Parties shall provide to or share with 
each other, as appropriate, relevant scientific 
and technological information useful to law en
forcement authorities in order to enhance each 
other’s abilities to prevent, detect and investi
gate the illicit manufacturing of and trafficking 
in firearms, their parts and components and 
ammunition and to prosecute the persons in
volved in those illicit activities. 

4.	 States Parties shall cooperate in the tracing of 
firearms, their parts and components and am
munition that may have been illicitly manufac
tured or trafficked. Such cooperation shall in
clude the provision of prompt responses to re

kontroll, og av politi- og tollsamarbeid over 
landegrensene. 

Artikkel 12 

Informasjon 

1.	 Uten at konvensjonens artikkel 27 og 28 be
røres, skal statspartene seg imellom, i tråd med 
sine respektive nasjonale retts- og forvaltnings
systemer, utveksle relevante opplysninger i 
den enkelte sak om blant annet autoriserte pro
dusenter, forhandlere, importører, eksportø
rer, og, så sant mulig, befraktere av skytevåpen 
og deres deler, komponenter og ammunisjon. 

2.	 Uten at konvensjonens artikkel 27 og 28 be
røres, skal statspartene seg imellom, i tråd med 
sine respektive nasjonale retts- og forvaltnings
systemer, utveksle relevante opplysninger om 
blant annet: 
a.	 organiserte kriminelle grupper som er 

kjent for eller mistenkes for å delta i ulovlig 
produksjon av eller handel med skytevåpen 
og deres deler, komponenter og ammuni
sjon, 

b.	 metoder som benyttes for å skjule ulovlig 
produksjon av eller handel med skytevåpen 
og deres deler, komponenter og ammuni
sjon, samt måter å avdekke disse på, 

c.	 metoder og midler, forsendelses- og be
stemmelsessteder samt ruter som van
emessig benyttes av organiserte kriminelle 
grupper som driver ulovlig handel med sky
tevåpen og deres deler, komponenter og 
ammunisjon. 

d.	 erfaringer og praksis i forbindelse med lov
givning og tiltak for å forebygge, bekjempe 
og utrydde ulovlig produksjon av eller han
del med skytevåpen og deres deler, kompo
nenter og ammunisjon. 

3.	 Statspartene skal forelegge hverandre, eventu
elt dele med hverandre, relevant vitenskapelig 
og teknologisk informasjon som er til nytte for 
utøvende lovmyndigheter, for slik å sette hver
andre bedre i stand til å forebygge, avdekke og 
etterforske ulovlig produksjon av eller handel 
med skytevåpen og deres deler, komponenter 
og ammunisjon og til å straffeforfølge personer 
som er innblandet i slik ulovlig virksomhet. 

4.	 Statspartene skal samarbeide om oppsporing 
av skytevåpen og deres deler, komponenter og 
ammunisjon som måtte være ulovlig produsert 
eller omsatt. Som en del av slikt samarbeid skal 
det reageres raskt på anmodninger om bistand 
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quests for assistance in tracing such firearms, 
their parts and components and ammunition, 
within available means. 

5.	 Subject to the basic concepts of its legal system 
or any international agreements, each State 
Party shall guarantee the confidentiality of and 
comply with any restrictions on the use of infor
mation that it receives from another State Party 
pursuant to this article, including proprietary 
information pertaining to commercial transac
tions, if requested to do so by the State Party 
providing the information. If such confidentiali
ty cannot be maintained, the State Party that 
provided the information shall be notified prior 
to its disclosure. 

Article 13 

Cooperation 

1.	 States Parties shall cooperate at the bilateral, 
regional and international levels to prevent, 
combat and eradicate the illicit manufacturing 
of and trafficking in firearms, their parts and 
components and ammunition. 

2.	 Without prejudice to article 18, paragraph 13, 
of the Convention, each State Party shall identi
fy a national body or a single point of contact to 
act as liaison between it and other States Parti
es on matters relating to this Protocol. 

3.	 States Parties shall seek the support and coo
peration of manufacturers, dealers, importers, 
exporters, brokers and commercial carriers of 
firearms, their parts and components and am
munition to prevent and detect the illicit ac
tivities referred to in paragraph 1 of this article. 

Article 14 

Training and technical assistance 

States Parties shall cooperate with each other and 
with relevant international organizations, as appro
priate, so that States Parties may receive, upon 
request, the training and technical assistance ne
cessary to enhance their ability to prevent, combat 
and eradicate the illicit manufacturing of and traf
ficking in firearms, their parts and components 
and ammunition, including technical, financial and 
material assistance in those matters identified in 
articles 29 and 30 of the Convention. 

til å oppspore slike skytevåpen og deres deler, 
komponenter og ammunisjon, med de midler 
som står til rådighet. 

5.	 Med forbehold om grunnsetningene i sitt na
sjonale rettssystem eller eventuelle internasjo
nale avtaler skal hver statspart garantere fortro
lig behandling av og etterkomme eventuelle 
begrensninger i bruken av de opplysninger 
den mottar fra en annen statspart i henhold til 
denne artikkel, herunder opplysninger under
lagt eiendomsrett som gjelder kommersielle 
transaksjoner, dersom den anmodes om dette 
av statsparten som gir opplysningene. Dersom 
slik fortrolighet ikke kan opprettholdes, skal 
statsparten som har gitt opplysningene under
rettes før opplysningene gjøres kjent. 

Artikkel 13 

Samarbeid 

1.	 Statspartene skal samarbeide på bilateralt, re
gionalt og internasjonalt plan for å forebygge, 
bekjempe og utrydde ulovlig produksjon av og 
handel med skytevåpen og deres deler, kompo
nenter og ammunisjon. 

2.	 Uten at konvensjonens artikkel 18 nr. 13 be
røres, skal hver statspart utpeke et nasjonalt 
organ eller et enkelt kontaktpunkt til å opptre 
som forbindelsesledd mellom den selv og and
re stater i saker som angår denne protokoll. 

3.	 Statspartene skal søke støtte og samarbeid hos 
produsenter, forhandlere, importører, ekspor
tører, meklere og kommersielle befraktere av 
skytevåpen og deres deler, komponenter og 
ammunisjon for å forebygge og avdekke slik 
ulovlig virksomhet som er nevnt i nr. 1 i denne 
artikkel. 

Artikkel 14 

Opplæring og teknisk bistand 

Statspartene skal samarbeide med hverandre og 
eventuelt med relevante internasjonale organisa
sjoner slik at statspartene på anmodning kan få 
den opplæring og tekniske bistand de trenger for 
bedre å kunne forebygge, bekjempe og utrydde 
ulovlig produksjon av og handel med skytevåpen 
og deres deler, komponenter og ammunisjon, her-
under teknisk, økonomisk og materiell bistand i de 
forhold som er nevnt i konvensjonens artikkel 29 
og 30. 
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Article 15 

Brokers and brokering 

1.	 With a view to preventing and combating illicit 
manufacturing of and trafficking in firearms, 
their parts and components and ammunition, 
States Parties that have not yet done so shall 
consider establishing a system for regulating 
the activities of those who engage in brokering. 
Such a system could include one or more mea
sures such as: 
a.	 Requiring registration of brokers operating 

within their territory; 
b.	 Requiring licensing or authorization of bro

kering; or 
c.	 Requiring disclosure on import and export 

licences or authorizations, or accompa
nying documents, of the names and loca
tions of brokers involved in the transaction. 

2.	 States Parties that have established a system of 
authorization regarding brokering as set forth 
in paragraph 1 of this article are encouraged to 
include information on brokers and brokering 
in their exchanges of information under article 
12 of this Protocol and to retain records regar
ding brokers and brokering in accordance with 
article 7 of this Protocol. 

III. Final provisions 

Article 16 

Settlement of disputes 

1.	 States Parties shall endeavour to settle dispu
tes concerning the interpretation or application 
of this Protocol through negotiation. 

2.	 Any dispute between two or more States Parti
es concerning the interpretation or application 
of this Protocol that cannot be settled through 
negotiation within a reasonable time shall, at 
the request of one of those States Parties, be 
submitted to arbitration. If, six months after the 
date of the request for arbitration, those States 
Parties are unable to agree on the organization 
of the arbitration, any one of those States Parti
es may refer the dispute to the International 
Court of Justice by request in accordance with 
the Statute of the Court. 

3.	 Each State Party may, at the time of signature, 
ratification, acceptance or approval of or acces
sion to this Protocol, declare that it does not 
consider itself bound by paragraph 2 of this 
article. The other States Parties shall not be 

Artikkel 15 

Meklere og meklervirksomhet 

1.	 Med sikte på å forebygge og bekjempe ulovlig 
produksjon av og handel med skytevåpen og 
deres deler, komponenter og ammunisjon, skal 
statsparter som ennå ikke har gjort dette vur
dere å opprette et system for å regulere virk
somheten til dem som driver meklervirksom
het. Et slikt system vil kunne omfatte ett eller 
flere tiltak som: 
a.	 å kreve registrering av meklere som opere

rer innenfor deres territorium, 
b.	 å kreve lisens eller autorisasjon for å drive 

meklervirksomhet, eller 
c.	 å kreve opplyst på import- og eksportlisen

ser eller -autorisasjoner eller følgedoku
menter navn og tilholdssted for meklere 
som har deltatt i transaksjonen. 

2.	 Statsparter som har etablert et autorisasjonssy
stem for meklervirksomhet som nevnt i nr. 1 i 
denne artikkel, oppmuntres til å ta med opplys
ninger om meklere og meklervirksomhet i sin 
utveksling av informasjon i henhold til artikkel 
12 i denne protokoll og å  føre registre over 
meklere og meklervirksomhet i samsvar med 
artikkel 7 i denne protokoll. 

III. Sluttbestemmelser 

Artikkel 16 

Tvisteløsning 

1.	 Statspartene skal bestrebe seg på å løse tvister 
om tolkning eller anvendelse av denne proto
koll gjennom forhandlinger. 

2.	 Enhver tvist mellom to eller flere statsparter 
om tolkning eller anvendelse av denne proto
koll som ikke kan løses gjennom forhandlinger 
innen rimelig tid, skal, på anmodning fra en av 
disse statspartene, henvises til voldgift. Der
som statspartene ikke er blitt enige om organi
seringen av voldgiften senest seks måneder et
ter at det ble anmodet om voldgift, kan hver av 
disse statspartene henvise tvisten til Den inter
nasjonale domstol etter anmodning i samsvar 
med vedtektene for domstolen. 

3.	 Hver statspart kan, ved undertegning, ratifika
sjon, godtakelse eller godkjenning av eller til
tredelse til denne protokoll, erklære at den 
ikke anser seg bundet av nr. 2 i denne artikkel. 
De andre statspartene skal ikke være bundet av 
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bound by paragraph 2 of this article with res
pect to any State Party that has made such a 
reservation. 

4.	 Any State Party that has made a reservation in 
accordance with paragraph 3 of this article may 
at any time withdraw that reservation by notifi
cation to the Secretary-General of the United 
Nations. 

Article 17 

Signature, ratification, acceptance, approval 
and accession 

1.	 This Protocol shall be open to all States for 
signature at United Nations Headquarters in 
New York from the thirtieth day after its adop
tion by the General Assembly until 12 Decem
ber 2002. 

2.	 This Protocol shall also be open for signature 
by regional economic integration organizations 
provided that at least one member State of such 
organization has signed this Protocol in accor
dance with paragraph 1 of this article. 

3.	 This Protocol is subject to ratification, accep
tance or approval. Instruments of ratification, 
acceptance or approval shall be deposited with 
the Secretary-General of the United Nations. A 
regional economic integration organization 
may deposit its instrument of ratification, ac
ceptance or approval if at least one of its mem
ber States has done likewise. In that instru
ment of ratification, acceptance or approval, 
such organization shall declare the extent of its 
competence with respect to the matters gover
ned by this Protocol. Such organization shall 
also inform the depositary of any relevant modi
fication in the extent of its competence. 

4.	 This Protocol is open for accession by any State 
or any regional economic integration organiza
tion of which at least one member State is a 
Party to this Protocol. Instruments of accession 
shall be deposited with the Secretary-General 
of the United Nations. At the time of its acces
sion, a regional economic integration organiza
tion shall declare the extent of its competence 
with respect to matters governed by this Pro
tocol. Such organization shall also inform the 
depositary of any relevant modification in the 
extent of its competence. 

nr. 2 i denne artikkel i forhold til en statspart 
som har tatt et slikt forbehold. 

4.	 En statspart som har tatt forbehold i samsvar 
med nr. 3 i denne artikkel, kan til enhver tid 
trekke tilbake forbeholdet ved underretning til 
De forente nasjoners generalsekretær. 

Artikkel 17 

Undertegning, ratifikasjon, godtakelse, 
godkjenning og tiltredelse 

1.	 Denne protokoll skal være åpen for underteg
ning av alle stater ved De forente nasjoners 
hovedsete i New York fra trettiende dag etter at 
den er vedtatt av Generalforsamlingen og til 12. 
desember 2002. 

2.	 Denne protokoll skal også være åpen for under
tegning for organisasjoner for regional økono
misk integrasjon forutsatt at minst én med
lemsstat i vedkommende organisasjon har un
dertegnet denne protokoll i samsvar med nr. 1 i 
denne artikkel. 

3.	 Denne protokoll skal ratifiseres, godtas eller 
godkjennes. Ratifikasjons-, godtakelses- eller 
godkjenningsdokumenter skal deponeres hos 
De forente nasjoners generalsekretær. En or
ganisasjon for regional økonomisk integrasjon 
kan deponere sitt ratifikasjons-, godtakelses- el
ler godkjenningsdokument dersom minst én av 
dens medlemsstater har gjort det. I dette ratifi
kasjons-, godtakelses- eller godkjenningsdoku
ment skal vedkommende organisasjon erklære 
rekkevidden av sin myndighet i saker som re
guleres av denne protokoll. Vedkommende or
ganisasjon skal også underrette depositaren 
om eventuelle relevante endringer i rekkevid
den av sin myndighet. 

4.	 Denne protokoll er åpen for tiltredelse for en
hver stat og for enhver organisasjon for regio
nal økonomisk integrasjon der minst én med
lemsstat er part i denne protokoll. Tiltredel
sesdokumenter skal deponeres hos De forente 
nasjoners generalsekretær. Ved tiltredelse skal 
en organisasjon for regional økonomisk inte
grasjon erklære rekkevidden av sin myndighet 
i saker som reguleres av denne protokoll. En 
slik organisasjon skal også underrette deposi
taren om eventuelle relevante endringer i rek
kevidden av sin myndighet. 
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Article 18 

Entry into force 

1.	 This Protocol shall enter into force on the nine
tieth day after the date of deposit of the fortieth 
instrument of ratification, acceptance, approval 
or accession, except that it shall not enter into 
force before the entry into force of the Con
vention. For the purpose of this paragraph, any 
instrument deposited by a regional economic 
integration organization shall not be counted as 
additional to those deposited by member States 
of such organization. 

2.	 For each State or regional economic integra
tion organization ratifying, accepting, appro
ving or acceding to this Protocol after the depo
sit of the fortieth instrument of such action, this 
Protocol shall enter into force on the thirtieth 
day after the date of deposit by such State or 
organization of the relevant instrument or on 
the date this Protocol enters into force pursu
ant to paragraph 1 of this article, whichever is 
the later. 

Article 19 

Amendment 

1.	 After the expiry of five years from the entry into 
force of this Protocol, a State Party to the Pro
tocol may propose an amendment and file it 
with the Secretary-General of the United Na
tions, who shall thereupon communicate the 
proposed amendment to the States Parties and 
to the Conference of the Parties to the Con
vention for the purpose of considering and de
ciding on the proposal. The States Parties to 
this Protocol meeting at the Conference of the 
Parties shall make every effort to achieve con
sensus on each amendment. If all efforts at 
consensus have been exhausted and no agree
ment has been reached, the amendment shall, 
as a last resort, require for its adoption a two-
thirds majority vote of the States Parties to this 
Protocol present and voting at the meeting of 
the Conference of the Parties. 

2.	 Regional economic integration organizations, 
in matters within their competence, shall exer
cise their right to vote under this article with a 
number of votes equal to the number of their 
member States that are Parties to this Protocol. 
Such organizations shall not exercise their 

Artikkel 18 

Ikrafttredelse 

1.	 Denne protokoll skal tre i kraft på den nittiende 
dag etter den dag det førtiende ratifikasjons-, 
godtakelses-, godkjennings- eller tiltredelses
dokument er deponert, men den skal ikke tre i 
kraft før konvensjonen trer i kraft. Med hensyn 
til dette nummer skal ethvert dokument som er 
deponert av en organisasjon for regional øko
nomisk integrasjon, ikke regnes å komme i til
legg til dokumenter som er deponert av stater 
som er medlemmer i vedkommende organisa
sjon. 

2.	 For hver stat eller organisasjon for regional 
økonomisk integrasjon som ratifiserer, godtar, 
godkjenner eller tiltrer denne protokoll etter at 
det førtiende dokument av denne typen er de
ponert, skal denne protokoll tre i kraft på den 
trettiende dag etter den dag vedkommende 
stat eller organisasjon deponerer det aktuelle 
dokument, eller på den dag denne protokoll 
trer i kraft i henhold til nr. 1 i denne artikkel 
dersom denne dag inntrer senere. 

Artikkel 19 

Endringer 

1.	 Etter at det er gått fem år fra denne protokoll 
trådte i kraft, kan en statspart i protokollen 
foreslå en endring og inngi den til De forente 
nasjoners generalsekretær, som deretter skal 
sende endringsforslaget til statspartene og til 
konvensjonspartskonferansen med sikte på be-
handling og vedtak av forslaget. Statspartene i 
denne protokoll som møter på partskonferan
sen, skal gjøre sitt beste for å oppnå enstem
mighet om hver endring. Dersom alle bestre
belser på å oppnå enstemmighet er utprøvd 
uten at man har kommet fram til enighet, kan 
endringen, som en siste utvei, vedtas med et 
flertall på to tredeler av statspartene i denne 
protokoll som er til stede og avgir stemme på 
møtet til partskonferansen. 

2.	 Organisasjoner for regional økonomisk inte
grasjon skal, i saker innenfor sitt kompetan
seområde, utøve sin rett til å avgi stemme etter 
denne artikkel med et antall stemmer som er 
likt antall medlemsstater som er parter i denne 
protokoll. Slike organisasjoner skal ikke utøve 
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right to vote if their member States exercise 
theirs and vice versa. 

3.	 An amendment adopted in accordance with pa
ragraph 1 of this article is subject to ratification, 
acceptance or approval by States Parties. 

4.	 An amendment adopted in accordance with pa
ragraph 1 of this article shall enter into force in 
respect of a State Party ninety days after the 
date of the deposit with the Secretary-General 
of the United Nations of an instrument of ratifi
cation, acceptance or approval of such amend
ment. 

5.	 When an amendment enters into force, it shall 
be binding on those States Parties which have 
expressed their consent to be bound by it. Ot
her States Parties shall still be bound by the 
provisions of this Protocol and any earlier 
amendments that they have ratified, accepted 
or approved. 

Article 20 

Denunciation 

1.	 A State Party may denounce this Protocol by 
written notification to the Secretary-General of 
the United Nations. Such denunciation shall 
become effective one year after the date of re
ceipt of the notification by the Secretary-Gene-
ral. 

2.	 A regional economic integration organization 
shall cease to be a Party to this Protocol when 
all of its member States have denounced it. 

Article 21 

Depositary and languages 

1.	 The Secretary-General of the United Nations is 
designated depositary of this Protocol. 

2.	 The original of this Protocol, of which the Ara
bic, Chinese, English, French, Russian and 
Spanish texts are equally authentic, shall be 
deposited with the Secretary-General of the 
United Nations. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned pleni
potentiaries, being duly authorized thereto by 
their respective Governments, have signed this 
Protocol. 

sin rett til å avgi stemme dersom medlemssta
tene i organisasjonen utøver sin rett, og vice 
versa. 

3.	 En endring som er vedtatt i samsvar med nr. 1 i 
denne artikkel, skal ratifiseres, godtas eller 
godkjennes av statspartene. 

4.	 En endring som er vedtatt i samsvar med nr. 1 i 
denne artikkel, skal tre i kraft i forhold til en 
statspart nitti dager etter den dag et dokument 
om ratifikasjon, godtakelse eller godkjenning 
av vedkommende endring er deponert hos De 
forente nasjoners generalsekretær. 

5.	 Når en endring trer i kraft, skal den være bind
ende for de statspartene som har uttrykt sitt 
samtykke til å være bundet av den. Andre stats-
parter skal fremdeles være bundet av bestem
melsene i denne protokoll og eventuelle tidlige
re endringer som de har ratifisert, godtatt eller 
godkjent. 

Artikkel 20 

Oppsigelse 

1.	 En statspart kan si opp denne protokoll ved 
skriftlig underretning til De forente nasjoners 
generalsekretær. Oppsigelsen får virkning ett 
år etter den dag underretningen mottas av Ge
neralsekretæren. 

2.	 En organisasjon for regional økonomisk inte
grasjon skal opphøre å  være part i denne pro
tokoll når alle medlemsstatene i organisasjo
nen har sagt den opp. 

Artikkel 21 

Depositar og språk 

1.	 De forente nasjoners generalsekretær er ut
pekt som depositar for denne protokoll. 

2.	 Originaleksemplaret av denne protokoll, der de 
arabiske, kinesiske, engelske, franske, russis
ke og spanske tekstene har samme gyldighet, 
skal deponeres hos De forente nasjoners gene
ralsekretær. 

Som bekreftelse på dette har de undertegnede, 
som av sine regjeringer er gitt behørig fullmakt til 
det, undertegnet denne protokoll. 


