Asian Turtle Program
Indo - Myanmar Conservation
Protecting today so we can see tomorrow...
Liên tục cập nhật
Để theo dõi những thông tin mới nhất về công tác bảo tồn rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam,
vui lòng ghé thăm website:
www.asianturtleprogram.org

Các cá thể rùa nước chấm đen tịch thu ngày 09/07/2015.
Ảnh: Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore

Hai người đàn ông bị phạt tù 15 tháng vì buôn lậu 206 cá
thể rùa nguy cấp qua Singapore
Vào ngày 09/07/2015, hai người đàn ông mang quốc tịch
Nga bị tạm giam sau khi một nhân viên an ninh hàng
không của Certis CISCO tại Sân bay Quốc tế Singapore
Changi phát hiện họ đang vận chuyển trái phép 206 cá
thể rùa từ Bangladesh đến Surabaya, Indonesia. Toàn
bộ số rùa trên được cất giấu trong trong bốn túi hành lý
cùng với tã trẻ em và vải để hấp thụ chất thải từ rùa. Các
cá thể rùa được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức và bị
mất nước. Theo các nhà chức trách, số rùa trên thuộc
loài rùa nước chấm đen (tên tiếng Việt tạm dịch, tên
tiếng Anh là Black pond turtle) (Geoclemys hamiltonii)
nguy cấp và được bảo vệ theo Công ước về buôn bán
quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
(CITES), và được định giá khoảng SGD$90,000 tương
đương với USD$65,000. 27 trong số các cá thể rùa này
đã bị chết hoặc được an tử vì mục đích nhân đạo. Các cá
thể rùa còn lại đang được chăm sóc bởi Wildlife Reserves Singapore. Vào ngày 14/10/2015, tòa án đã phạt
hai bị cáo bản án 15 tháng tù mỗi người cho hành vi
buôn lậu các loài rùa nguy cấp.

Ở Singapore, các hành vi vi phạm Luật bảo vệ các loài
Nguy cấp (Nhập khẩu và Xuất khẩu) của CITES có thể bị
phạt hành chính lên đến SGD$50,000 (USD$36,000) tùy
thuộc vào từng loài cụ thể và tổng tiền phạt tối đa không
quá SGD$500,000 (USD$361,000) và/hoặc có thể bị phạt
tù lên đến 2 năm.
Hơn nữa, theo Luật bảo vệ Động vật và Chim, bất kỳ cá
nhân nào xao nhãng việc cung cấp thực phẩm và / hoặc
nước uống cho động vật hoặc gây ra các tổn thương và
căng thẳng không cần thiết cho chúng, sẽ bị phạt tội
ngược đãi động vật, phải chịu trách nhiệm và bị phạt
tiền tối đa SGD$10,000 (USD$7,200) và / hoặc chịu án
tù lên đến 12 tháng.
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