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Sáng kiến toàn cầu nhằm chấm dứt tội phạm động vật hoang dã 

 
Hình thức và nội dung cho một Nghị định thư khả dĩ về buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp 
 
 
Sáng kiến Toàn cầu nhằm Chấm dứt Tội phạm Động vật Hoang dã (“Sáng kiến”) được tạo ra để giải quyết 
những lỗ hổng nghiêm trọng trong khuôn khổ pháp lý quốc tế hiện hành về phòng chống tội phạm động 
vật hoang dã và chế tài buôn bán động vật hoang dã. Là một phần của giải pháp được đề xuất để giải quyết 
những lỗ hổng này, Sáng kiến đang vận động cho một nghị định thư mới về buôn bán động vật hoang dã 
bất hợp pháp theo Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia 
(“UNTOC”) - công cụ quốc tế chính trong cuộc chiến chống lại tội phạm xuyên quốc gia. 
 
Báo cáo tóm tắt thứ hai này do Sáng kiến phát hành hướng tới hình thức và nội dung khả dĩ cho một Nghị 
định thư như thế. Tiêu đề là "Nghị định thư về chống buôn bán bất hợp pháp các mẫu động thực vật 
hoang dã" ("Nghị định thư"). Nếu được thông qua, đây sẽ là nghị định thư thứ tư đối với UNTOC, sau các 
nghị định thư về buôn người, tổ chức người nhập cư trái phép, sản xuất và buôn bán vũ khí trái phép. 
 
Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia thành viên “coi buôn bán bất hợp pháp các loài động, 
thực vật hoang dã được bảo vệ và các tội ảnh hưởng đến môi trường, chẳng hạn như buôn bán gỗ… là 
tội nghiêm trọng” theo UNTOC.1 Công cụ mới này về buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã, bao gồm 
cả gỗ, sẽ là công cụ quốc tế đầu tiên tạo ra nghĩa vụ cụ thể cho các Quốc gia thành viên (quốc gia) trong 
lĩnh vực luật hình sự cực kỳ quan trọng này. 

 
----- 
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Nghị định thư được đề xuất sẽ hình sự hóa việc cố ý buôn bán bất hợp pháp các mẫu động thực vật hoang 
dã. Các quốc gia thành viên của Nghị định thư sẽ đồng ý thông qua luật xác định tội phạm buôn bán bất 
hợp pháp toàn bộ hoặc một phần động thực vật hoang dã, dù còn sống hay đã chết, là hành vi vi phạm 
thỏa thuận quốc tế hiện hành hoặc bất kỳ luật trong nước hoặc nước ngoài nào, cùng với nhiều vấn đề 
khác. 
 
Các cam kết khác bao gồm: 
 

• tăng cường trao đổi thông tin, kể cả về các nhóm có tổ chức bị tình nghi tham gia buôn bán bất hợp 
pháp, các phương tiện cất giấu hàng lậu và chia sẻ mẫu pháp y; 

 

• xác minh tính hợp lệ của các tài liệu; 
 

• tăng cường kiểm soát biên giới, bao gồm cả các phương tiện vận chuyển mẫu vật;  

• đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật; 

• hợp tác giữa các quốc gia; và 
 

• thực hiện các biện pháp để giảm nhu cầu buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã và các sản 
phẩm từ động vật hoang dã. 

 
Nghị định thư sẽ tự động kích hoạt và tăng cường sử dụng tất cả các điều khoản của UNTOC về hợp tác 
quốc tế, hỗ trợ pháp lý, điều tra chung, những kỹ thuật điều tra đặc biệt như giao hàng có kiểm soát và 
các điều khoản hợp tác thực thi pháp luật trong việc giải quyết nạn buôn bán bất hợp pháp động vật 
hoang dã. 
 
Buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã thường được tiếp tay bởi nạn tham nhũng tiếp tay và 
làm tổn thất tới nguồn thu của các chính phủ, gây ra tác động tàn phá đối với động vật hoang dã, các cộng 
đồng địa phương, nền kinh tế quốc gia, an ninh quốc gia và khu vực, cũng như cho toàn bộ hệ sinh thái 
(bao gồm cả khả năng cô lập carbon)2, gây rủi ro cho sức khỏe cộng đồng và động vật. Thông qua Nghị 
định thư này, các quốc gia thành viên sẽ cam kết nâng cao nhận thức cộng đồng về mối đe dọa từ buôn 
bán bất hợp pháp động vật hoang dã, thiết lập các chính sách và chương trình để chống lại hành vi nguy 
hại này. 
 
Bất chấp những tác động nghiêm trọng của tội phạm động vật hoang dã, chúng ta vẫn chưa có được 
một thỏa thuận toàn cầu về buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã. Và khi ngày càng nhiều hạn chế 
đặt ra cho buôn bán, thị trường và tiêu thụ động vật hoang dã vốn có thể gây rủi ro cho sức khỏe cộng 
đồng, chúng ta cần nỗ lực hơn nữa trong hoạt động thực thi để đảm bảo nạn buôn bán không chỉ đơn giản 
là chuyển từ công khai sang ngấm ngầm. 
 
Dự thảo Nghị định thư là bước tiến lớn trong cuộc chiến chống lại những tội nghiêm trọng này bằng cách 
đưa chúng vào khung luật hình sự quốc tế. Dự thảo thể hiện sự công nhận rõ ràng của các Quốc gia thành 
viên về quy mô, bản chất và hậu quả tàn khốc của những tội ác như vậy, về sự cần thiết phải mở rộng các 
nỗ lực hợp tác để ngăn chặn và hình sự hóa chúng, đồng thời cung cấp cho các Quốc gia phương tiện để làm 
việc đó. 
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----- 
Sáng kiến xin ghi nhận công ty luật quốc tế Arnold & Porter cùng một số chuyên gia độc lập đã hỗ trợ hết 
mình trong việc chuẩn bị dự thảo Nghị định thư này. 
 
Bản tóm tắt này đưa ra những ý tưởng hữu hình về hình thức và nội dung của một Nghị định thư khả dĩ 
và qua đó sẽ đưa ra cái nhìn tổng quát để thảo luận trước về cải cách cần thiết này. 
 
----- 
Dự thảo Nghị định thư và hành vi vi phạm theo dự thảo được phát triển dựa trên việc xem xét 3 nghị định 
thư hiện có của UNTOC,3 Đạo luật Bảo vệ Môi trường và Bảo tồn Đa dạng Sinh học của Úc,4 Bảo vệ động 
thực vật hoang dã và Quy định của Đạo luật Thương mại Quốc tế và Liên tỉnh của Canada,5 Luật Lâm 
nghiệp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,6 Quy định của Hội đồng Liên minh châu Âu về bảo vệ các loài 
động thực vật hoang dã bằng cách điều chỉnh việc buôn bán tương ứng,7 Quy định về Gỗ của Liên minh 
châu Âu,8 Đạo luật Gỗ Sạch của Nhật Bản,9 Bộ luật Hình sự Liên bang Mexico,10 Bộ luật Hình sự 
Mozambique,11 Đạo luật Lacey của Hoa Kỳ,12 Bộ luật Hình sự Việt Nam,13 cũng như dựa vào thảo luận và 
thu thập của các cơ quan chức năng trong Hướng dẫn của UNODC về việc soạn thảo luật chống tội phạm 
động vật hoang dã (“Hướng dẫn lập pháp UNODC”).14 

 
 
 
 
 

John E. Scanlon AO 
Chủ tịch, Sáng kiến toàn cầu nhằm chấm dứt tội phạm động vật hoang dã 
Thay mặt Nhóm Điều hành 
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Dự thảo Nghị định thư 

 
Nghị định thư về việc chống buôn bán bất hợp pháp15 các mẫu động, thực vật hoang dã, bổ 

sung cho Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia 
 
 
 

I. Các quy định chung 
 

Điều 1. Mức độ liên quan đến Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm có tổ chức 
xuyên quốc gia 

 
1. Nghị định thư này bổ sung cho Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm có tổ chức 

xuyên quốc gia. Nó sẽ được giải thích cùng với Công ước. 
 

2. Các quy định của Công ước sẽ được áp dụng, cùng với những sửa đổi bổ sung, với Nghị định thư 
này trừ khi có quy định khác được nêu rõ ở đây. 
 

3. Các tội được thiết lập theo Điều 5 của Nghị định thư này sẽ được coi là tội được thiết lập theo 
Công ước.16 

 
Điều 2. Tuyên bố mục đích 

 
1. Mục đích của Nghị định thư này là: 

 
(a) Phòng, chống buôn bán bất hợp pháp mẫu vật động, thực vật hoang dã; và 

 
(b) Thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên nhằm đạt được mục tiêu đó.17 

 
 



 5 

 
Điều 3. Sử dụng thuật ngữ 

 
“Buôn bán” là hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, mua bán (kể cả bằng phương tiện điện 
tử),18 tiếp nhận, đưa từ biển vào, thu mua, sở hữu, mua, giao, vận chuyển, chuyển nhượng mẫu vật 
động, thực vật hoang dã.19 

 
“Buôn bán bất hợp pháp” có nghĩa là buôn bán trái với Điều 5 của Nghị định thư này. 

 
“Mẫu vật” có nghĩa là, nhưng không giới hạn ở: (a) bất kỳ động vật hoặc thực vật hoang dã nào20 hoặc 
các bộ phận của chúng, dù còn sống hay đã chết; (b) bất kỳ hạt giống, trứng, giao tử hoặc mầm hoặc 
một phần của bất kỳ động vật hoặc thực vật hoang dã nào; (c) bất kỳ bộ phận hoặc dẫn xuất nào dễ 
nhận biết của bất kỳ động vật hoặc thực vật hoang dã nào; hoặc (d) bất kỳ hàng hóa nào có chứa một 
phần hoặc dẫn xuất của bất kỳ động vật hoang dã hoặc hệ thực vật nào.21 

 
Điều 4. Phạm vi áp dụng 

 
Nghị định thư này sẽ áp dụng, trừ khi có quy định khác trong tài liệu này, với việc ngăn chặn, điều tra 
và truy tố các hành vi phạm tội được thành lập theo Điều 5 của Nghị định thư này, trong đó các tội 
phạm đó có tính chất xuyên quốc gia22 
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Điều 5. Hình sự hóa23 

 
1. Mỗi Quốc gia thành viên sẽ áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp cần thiết khác để xác 

định tội phạm hình sự, khi được thực hiện có chủ ý,24 buôn bán bất kỳ mẫu vật nào, dù biết rằng mẫu 
vật đó đã được lấy, sở hữu, phân phối, vận chuyển, mua hoặc bán trái với:25 

 
(a) Bất kỳ thỏa thuận quốc tế nào về hoặc liên quan đến bảo vệ, bảo tồn, quản lý, buôn bán 

hoặc sử dụng động thực vật hoang dã ràng buộc đối với Quốc gia thành viên;26 hoặc 
 

(b) Bất kỳ luật trong nước hoặc nước ngoài hiện hành nào liên quan đến bảo vệ, quản lý bảo 
tồn, buôn bán hoặc sử dụng động thực vật hoang dã.27 

 
 
 
23 Điều 6 của UNTOC yêu cầu các Quốc gia xác lập 4 tội danh liên quan đến rửa tiền. “Tội được xác định”, theo định 
nghĩa tại Điều 2 của UNTOC, là “bất kỳ hành vi phạm tội nào mà số tiền thu được có thể trở thành đối tượng của một 
hành vi phạm tội như được định nghĩa tại Điều 6 của Công ước này. Điều 6 của UNTOC yêu cầu rằng các điều khoản 
liên quan đến rửa tiền phải được áp dụng cho “phạm vi rộng nhất của các tội phạm phái sinh”, bao gồm cả các tội 
do chính Công ước thành lập nên. Về mức độ liên quan, Điều 1(3) của Nghị định thư này quy định: “[h]ành vi 
phạm tội được thành lập theo Điều 5 của Nghị định thư này sẽ được coi là tội phạm được thành lập phù hợp với 
Công ước”. Vì lý do đó, các tội được thành lập theo Điều 5 của Nghị định thư này là các tội được xác định tại mục 
đích của Điều 6 của UNTOC. 
24 Ngôn ngữ này giống với ngôn ngữ trong Điều 5 của Nghị định thư về Vũ khí. Ngôn ngữ này cũng tuân theo một mô 
hình nói chung tương tự như các hành vi vi phạm trong Nghị định thư về Chống đưa người nhập cư trái phép và 
Nghị định thư về Phòng chống buôn người. 
Các hành vi vi phạm trong UNTOC và 3 nghị định thư đều yêu cầu hành vi được thực hiện phải là "có chủ ý" để bị coi 
là một hành vi phạm tội. Điều này tương tự như Đạo luật Bảo vệ Môi trường và Bảo tồn Đa dạng Sinh học của Úc 
yêu cầu “[một] người không được cố ý nhập khẩu một mẫu vật nếu người đó biết” rằng nó đã được xuất khẩu bất 
hợp pháp từ nước ngoài. Luật Bảo vệ Môi trường và Bảo tồn Đa dạng Sinh học 1999 (Cth) s 303GQ (đã nhấn 
mạnh). 
25 Điều 5(1) được mô phỏng theo ngôn ngữ và cấu trúc của các nghị định thư UNTOC và ngôn ngữ của Hướng dẫn 
lập pháp UNODC phần “Phụ lục bổ sung tùy chọn” cho điều khoản Mô hình 10: Buôn bán động vật hoang dã. Xem 
Hướng dẫn lập pháp UNODC, 27. Nói chung, ngôn ngữ cũng tương tự với ngôn ngữ trong Đạo luật Lacey của Hoa 
Kỳ, nhưng bao gồm các thuật ngữ khác là “được phân phối” và “được mua”. Xem 16 U.S.C. § 3372 (a)(1). 
Đạo luật Lacey cũng bao gồm khả năng coi là phạm tội nhẹ đối với các trường hợp bị cáo cố tình buôn bán các mẫu 
vật mà họ “đang thực hiện việc chăm sóc thích hợp” bị cấm. Xem 16 U.S.C. § 3373 (d)(2). Sẽ khó đạt được sự đồng 
thuận quốc tế về tiêu chuẩn thấp hơn về “chăm sóc thích hợp” đối với một công ước thực thi pháp luật. Khuyến 
nghị của chúng tôi là chúng ta nên theo dõi các thỏa thuận hiện có và tiêu chuẩn “có chủ đích” trong Đạo luật Bảo 
vệ Môi trường và Bảo tồn Đa dạng Sinh học của Úc trong dự thảo nghị định thư. 
26 Quy định này dựa trên Hướng dẫn lập pháp của UNODC phần “Phụ lục bổ sung tùy chọn”, trong đó nêu rõ “bất kỳ 
thỏa thuận quốc tế nào ràng buộc đối với [điền tên của Quốc gia].” Hướng dẫn lập pháp của UNODC, 27. Ngôn ngữ 
này nhằm nắm bắt các thỏa thuận như Công ước CITES và Công ước về Bảo tồn các loài Động vật hoang dã di cư. 
27 Ngôn ngữ này dựa trên “Phụ lục bổ sung tùy chọn” đối với điều khoản Mô hình 10: Buôn bán động vật hoang dã 
trong Hướng dẫn lập pháp UNODC. Hướng dẫn lập pháp UNODC, 27. Hướng dẫn giải thích rằng “[t]thuật ngữ ‘luật 
nước ngoài hiện hành’ đưa một yêu cầu về mối liên hệ pháp lý giữa luật nước ngoài và hành vi lấy, sở hữu, phân phối, 
vận chuyển, mua hoặc bán[,] vào hành vi phạm tội”nhưng không yêu cầu hoặc liên quan đến việc các Quốc gia phải 
thực thi luật pháp nước ngoài. Id. tại trang 26. Thay vào đó, Hướng dẫn giải thích rằng “luật nước ngoài hiện 
hành thông báo tình trạng bất hợp pháp của mẫu vật và khiến việc nhập khẩu hoặc buôn bán mẫu vật là bất hợp 
pháp theo luật trong nước.” Id. Hành vi phạm tội tập trung vào việc “bảo vệ thị trường nội địa khỏi sự xâm nhập 
của hàng lậu”. Id. 
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2. Mỗi Quốc gia thành viên cũng sẽ áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp cần thiết khác 

để xác định tội phạm hình sự, khi được thực hiện một cách cố ý, việc làm sai lệch hoặc thay đổi 
bất hợp pháp bất kỳ tài liệu nào cần thiết cho việc nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, mua bán (kể 
cả bằng đường điện tử), tiếp nhận, đưa vào từ biển, thu nhận, sở hữu, mua, chuyển giao, vận 
chuyển hoặc chuyển giao mẫu vật động, thực vật hoang dã. 

 
3. Mỗi Quốc gia thành viên cũng sẽ thông qua các biện pháp lập pháp và các biện pháp cần thiết 

khác để xác định hành vi là tội phạm hình sự theo hướng dẫn sau: 
 

(a) Theo các khái niệm cơ bản của hệ thống pháp luật của nước đó, cố gắng thực hiện hoặc 
tham gia với tư cách là đồng phạm trong một hành vi phạm tội được thiết lập theo khoản 
1 của điều này; và 

 
(b) Tổ chức, chỉ đạo, hỗ trợ, tiếp tay, tạo điều kiện hoặc tư vấn cho việc thực hiện một hành 

vi phạm tội được thiết lập theo khoản 1 của điều này.28 

 
Điều 6. Tịch thu, thu giữ, tước bỏ, và xử lý 

 
1. Nếu không phương hại đến Điều 12 của Công ước, các Quốc gia thành viên sẽ thông qua, trong 

phạm vi lớn nhất có thể trong hệ thống pháp luật trong nước của mình, các biện pháp cần thiết để có thể 
tịch thu, thu giữ, tước bỏ và xử lý các mẫu vật bất hợp pháp bị buôn bán bất hợp pháp. 
 

2. Ngoài các biện pháp được thực hiện theo khoản 1 của Điều này, khi xét thấy cần thiết thì một Bên 
có thể quy định bất kỳ phương thức bồi hoàn nội bộ nào đối với các chi phí phát sinh do việc tịch thu mẫu 
vật được giao dịch vi phạm các biện pháp áp dụng quy định của Công ước này.29 

 
 

II. Ngăn ngừa, hợp tác và các biện pháp khác 
 

Điều 7. Ngăn ngừa buôn bán bất hợp pháp mẫu vật 
 

1. Các Quốc gia thành viên sẽ thiết lập các chính sách, chương trình toàn diện và các biện pháp khác 
để ngăn ngừa và chống buôn bán bất hợp pháp mẫu vật. 
 

2. Các Quốc gia thành viên sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp như nghiên cứu, thông tin và các chiến 
dịch truyền thông đại chúng cũng như các sáng kiến kinh tế - xã hội để ngăn ngừa và chống buôn bán 
mẫu vật. Mỗi Quốc gia thành viên sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo cung cấp hoặc tăng cường các 
chương trình thông tin nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về thực tế rằng hành vi được quy định tại 
Điều 5 của Nghị định thư này là hoạt động tội phạm. 
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3. Các chính sách, chương trình và biện pháp khác được thiết lập theo điều này, nếu thích hợp, sẽ 

bao gồm hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức có liên quan và các thành phần khác của xã 
hội dân sự. 
 

4. Các Quốc gia thành viên sẽ thực hiện hoặc tăng cường các biện pháp, kể cả hợp tác song phương 
hoặc đa phương, để giảm bớt các yếu tố tạo điều kiện cho buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang 
dã. 
 

5. Các Quốc gia thành viên sẽ áp dụng hoặc tăng cường các biện pháp lập pháp hoặc các biện pháp 
khác, chẳng hạn như biện pháp giáo dục, xã hội hoặc văn hóa, kể cả hợp tác song phương và đa phương, để 
ngăn chặn nhu cầu thúc đẩy việc buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã.30 

 
Điều 8. Trao đổi thông tin 

 
1. Nếu không phương hại đến điều 27 và 28 của Công ước, miễn là phù hợp với hệ thống luật pháp 

và hành chính trong nước thì các quốc gia thành viên sẽ trao đổi với nhau thông tin liên quan đến từng 
trường hợp cụ thể về các vấn đề như nhà xuất - nhập khẩu mẫu vật được ủy quyền. 
 

2. Nếu không phương hại đến điều 27 và 28 của Công ước, miễn là phù hợp với hệ thống luật pháp 
và hành chính trong nước thì các quốc gia thành viên sẽ trao đổi với nhau các thông tin liên quan đến 
các vấn đề sau: 
 

(a) Các nhóm tội phạm có tổ chức đã được biết là tham gia hoặc bị tình nghi tham gia buôn bán 
bất hợp pháp mẫu vật; 

 
(b) Các phương tiện che giấu được sử dụng để buôn bán bất hợp pháp mẫu vật và cách phát 

hiện; 
 

(c) Các phương thức và phương tiện, điểm gửi, điểm đi và điểm đến, quy trình và hình thức hải 
quan có liên quan, cũng như tuyến đường, người vận chuyển và phương tiện vận chuyển, đã 
được biết hoặc bị tình nghi là được sử dụng để buôn bán bất hợp pháp mẫu vật; và 

 
(d) Kinh nghiệm lập pháp, thực tiễn và các biện pháp phòng ngừa, chống và xóa bỏ nạn buôn bán 

bất hợp pháp mẫu vật. 
 

3. Khi thích hợp, các Quốc gia thành viên sẽ cung cấp hoặc chia sẻ với nhau thông tin khoa học và 
công nghệ có liên quan, bao gồm cả các mẫu pháp y, hữu ích cho các cơ quan thực thi pháp luật để tăng 
cường khả năng ngăn chặn, phát hiện và điều tra buôn bán bất hợp pháp mẫu vật cũng như khởi tố những 
người có liên quan. 
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4. Theo các khái niệm cơ bản của hệ thống pháp luật của mình hoặc bất kỳ hiệp định quốc tế nào, 

nếu được Quốc gia cung cấp thông tin yêu cầu thì mỗi Quốc gia thành viên sẽ đảm bảo bảo mật và tuân 
thủ mọi hạn chế đối với việc sử dụng thông tin nhận được từ Quốc gia thành viên khác theo điều này, bao 
gồm cả thông tin độc quyền liên quan đến các giao dịch thương mại. Nếu không thể bảo mật, Quốc gia 
thành viên đã cung cấp thông tin phải được thông báo trước khi công bố.31 

 
Điều 9. Các biện pháp hợp tác và biên giới 

 
1. Các quốc gia thành viên sẽ hợp tác ở cấp độ song phương, khu vực và quốc tế để ngăn ngừa, chống 

lại và xóa bỏ nạn buôn bán bất hợp pháp mẫu vật. 
 

2. Nếu không phương hại đến Điều 18, khoản 13 của Công ước, mỗi Quốc gia thành viên sẽ xác định 
một cơ quan quốc gia hoặc một đầu mối liên hệ duy nhất để làm đại diện liên lạc với các Quốc gia thành 
viên khác về các vấn đề liên quan đến Nghị định thư này. 
 

3. Các quốc gia thành viên sẽ cần tới sự hỗ trợ và hợp tác của các nhà xuất - nhập khẩu, môi giới và 
vận chuyển thương mại mẫu vật để ngăn ngừa và phát hiện các hoạt động bất hợp pháp nêu tại khoản 1 
của điều này. 
 

4. Nếu không làm phương hại đến các cam kết quốc tế liên quan đến tự do đi lại của người dân thì 
trong chừng mực có thể, các Quốc gia thành viên sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới cần thiết 
để ngăn chặn và phát hiện các hành vi quy định tại Điều 5 của Nghị định thư này. 
 

5. Mỗi quốc gia thành viên sẽ thông qua luật pháp hoặc các biện pháp thích hợp khác để ngăn ngừa, 
trong chừng mực có thể, phương tiện do các hãng vận tải thương mại điều hành được sử dụng để phạm 
tội thiết lập theo Điều 5 của Nghị định thư này. 
 

6. Khi thích hợp và nếu không phương hại đến các công ước quốc tế hiện hành, những biện pháp như 
vậy có thể bao gồm việc thiết lập nghĩa vụ của người vận chuyển thương mại - bất kể công ty vận tải, chủ sở 
hữu hoặc người điều hành bất kỳ phương tiện vận tải nào - sử dụng nỗ lực tối đa để xác định rằng không 
vận chuyển các mẫu động thực vật hoang dã trái với Điều 5. 
 

7. Mỗi Quốc gia thành viên sẽ xem xét thực hiện các biện pháp cho phép từ chối nhập cảnh hoặc thu 
hồi thị thực của những người có liên quan đến việc phạm tội được thành lập theo Nghị định thư này phù 
hợp với luật pháp quốc gia mình. 
 

8. Nếu không phương hại đến Điều 27 của Công ước, các quốc gia thành viên sẽ xem xét tăng cường 
hợp tác giữa các cơ quan kiểm soát biên giới bằng cách thiết lập và duy trì các kênh liên lạc trực tiếp.32 

 
Điều 10. Đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật 
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Khi thích hợp, các Quốc gia thành viên sẽ hợp tác với nhau và với các tổ chức quốc tế liên quan để có 
thể nhận được, theo yêu cầu, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cần thiết nhằm nâng cao khả năng ngăn ngừa, 
chống lại và xóa bỏ buôn bán bất hợp pháp mẫu vật, bao gồm cả hỗ trợ kỹ thuật, tài chính và vật chất về 
những vấn đề được xác định trong các điều 29 và 30 của Công ước.33 

 
 
 

Điều 11. Tính hợp pháp, hợp lệ của văn bản 
 
Theo yêu cầu của Quốc gia thành viên khác, và tương thích với luật trong nước, một Quốc gia thành viên 
phải xác minh trong một thời gian hợp lý về tính hợp pháp và hiệu lực của các tài liệu được ban hành 
hoặc được cho là đã được ban hành dưới danh nghĩa của mình, bao gồm bất kỳ tài liệu nào bị tình nghi sử 
dụng sai mục đích ứng xử được quy định trong Điều 5 của Nghị định thư này.34 

 
III. Điều khoản cuối cùng35 

 
Điều 12. Điều khoản ngoại lệ 

 
1. Không quy định nào trong Nghị định thư này ảnh hưởng đến các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm 

khác của các Quốc gia và cá nhân theo luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế và luật nhân 
quyền quốc tế. 
 

2. Các biện pháp quy định trong Nghị định thư này sẽ được giải thích và áp dụng theo cách không 
phân biệt với những người là đối tượng của các hành vi quy định tại Điều 5 của Nghị định thư này. Việc 
giải thích và áp dụng các biện pháp đó phải phù hợp với các nguyên tắc không phân biệt đối xử được 
quốc tế công nhận. 
 

Điều 13. Giải quyết tranh chấp 
 

1. Các Quốc gia thành viên sẽ cố gắng giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc giải thích hoặc áp 
dụng Nghị định thư này thông qua thương lượng. 
 

2. Bất kỳ tranh chấp nào giữa hai hoặc nhiều Quốc gia thành viên liên quan đến việc giải thích hoặc áp 
dụng Nghị định thư này mà không thể giải quyết thông qua thương lượng trong một thời gian hợp lý, theo 
yêu cầu của một trong các quốc gia thành viên đó, sẽ được đệ trình lên trọng tài. Sáu tháng sau ngày 
yêu cầu phân xử, nếu các Quốc gia thành viên đó vẫn không thể thống nhất về việc tổ chức phân xử thì 
bất kỳ Quốc gia thành viên nào trong đó đều có thể đưa tranh chấp lên Tòa án Công lý Quốc tế theo Quy 
chế của Tòa án. 
 
3. Vào thời điểm ký, phê chuẩn, chấp nhận hoặc phê duyệt hoặc gia nhập Nghị định thư này, mỗi Quốc 
gia thành viên có thể tuyên bố rằng mình không bị ràng buộc bởi khoản 2 của điều này. Các Quốc gia 
thành viên khác sẽ không bị ràng buộc bởi khoản 2 của điều này đối với bất kỳ quốc gia thành viên nào đã 
đưa ra bảo lưu đó. 
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4. Bất kỳ Quốc gia thành viên nào đã đưa ra bảo lưu phù hợp với khoản 3 của điều này đều có thể 
rút lại bảo lưu đó vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho Tổng thư ký Liên hợp quốc. 
 

Điều 14. Ký, phê chuẩn, chấp nhận hoặc phê duyệt hoặc gia nhập 
 

1. Nghị định thư này sẽ được để ngỏ cho tất cả các Quốc gia có thể ký tại Trụ sở Liên hợp quốc ở 
New York kể từ ngày thứ 30 sau khi được Đại hội đồng thông qua cho đến Ngày…. Tháng… Năm... 
 

2. Nghị định thư này cũng sẽ được để ngỏ cho các tổ chức hội nhập kinh tế khu vực ký với điều 
kiện là ít nhất một Quốc gia thành viên của tổ chức đó đã ký Nghị định thư này theo quy định tại khoản 1 
của điều này. 
 

3. Nghị định thư này phải được phê chuẩn, chấp nhận hoặc phê duyệt. Văn bản phê chuẩn, chấp nhận 
hoặc phê duyệt sẽ được gửi cho Tổng thư ký Liên hợp quốc. Một tổ chức hội nhập kinh tế khu vực có thể 
gửi văn kiện phê chuẩn, chấp nhận hoặc phê duyệt của mình nếu ít nhất một trong các quốc gia thành 
viên của tổ chức đó đã làm như vậy. Trong văn kiện phê chuẩn, chấp nhận hoặc phê duyệt, tổ chức đó 
sẽ tuyên bố mức độ thẩm quyền của mình đối với các vấn đề được điều chỉnh bởi Nghị định thư này. Tổ 
chức này cũng phải thông báo cho cơ quan lưu chiểu về bất kỳ sửa đổi liên quan nào thuộc phạm vi thẩm 
quyền. 
 

4. Nghị định thư này phải được để ngỏ để bất kỳ Quốc gia nào hoặc tổ chức hội nhập kinh tế khu vực 
nào có ít nhất một Quốc gia thành viên là Thành viên của Nghị định thư này gia nhập. Văn bản gia nhập sẽ 
được gửi cho Tổng thư ký Liên hợp quốc. Tại thời điểm gia nhập, một tổ chức hội nhập kinh tế khu vực sẽ 
tuyên bố mức độ thẩm quyền của mình đối với các vấn đề được điều chỉnh bởi Nghị định thư này. Tổ chức 
này cũng phải thông báo cho cơ quan lưu chiểu về bất kỳ sửa đổi liên quan nào thuộc phạm vi thẩm quyền. 
 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 
 

1. Nghị định thư này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 90 sau ngày gửi văn kiện phê chuẩn, chấp nhận, 
phê duyệt hoặc gia nhập thứ 40.36 Theo mục đích của khoản này, bất kỳ văn kiện nào do một tổ chức 
hội nhập kinh tế khu vực gửi sẽ không được tính là bổ sung cho những văn kiện do các Quốc gia thành 
viên của tổ chức đó gửi. 
 

2. Đối với mỗi Quốc gia hoặc tổ chức hội nhập kinh tế khu vực phê chuẩn, chấp nhận, phê duyệt 
hoặc gia nhập Nghị định thư này, sau khi nộp văn kiện thứ 40 của hành động đó, Nghị định thư này sẽ 
có hiệu lực vào ngày thứ 30 sau ngày Quốc gia đó hoặc tổ chức gửi văn kiện liên quan hoặc vào ngày Nghị 
định thư này có hiệu lực theo khoản 1 của điều này, tùy theo điều kiện nào muộn hơn. 
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Điều 16. Sửa đổi 

1. Sau thời hạn 5 năm kể từ khi Nghị định thư này có hiệu lực, một Quốc gia thành viên có thể đề 
xuất sửa đổi và đệ trình lên Tổng thư ký Liên hợp quốc - người sẽ thông báo đề xuất sửa đổi cho các 
Quốc gia thành viên và tới Hội nghị các Bên tham gia Công ước nhằm mục đích xem xét và quyết định đề 
xuất. Các quốc gia thành viên Nghị định thư tham dự Hội nghị các Bên sẽ nỗ lực để đạt được đồng thuận 
về mỗi sửa đổi. Nếu đã cố gắng hết mức mà vẫn không thể đạt được thỏa thuận nào, thì biện pháp cuối 
cùng để sửa đổi sẽ cần phải được 2/3 các Quốc gia thành viên Nghị định thư này thông qua và biểu quyết 
tại Hội nghị các Bên. 
 

2. Với những vấn đề thuộc thẩm quyền, các tổ chức hội nhập kinh tế khu vực sẽ thực hiện quyền 
biểu quyết theo điều này với số phiếu bằng số Quốc gia thành viên là Thành viên của Nghị định thư này. Các 
tổ chức đó sẽ không thực hiện quyền bỏ phiếu nếu các Quốc gia thành viên thực hiện quyền của họ và 
ngược lại. 
 

3. Một sửa đổi được thông qua phù hợp với khoản 1 của điều này phải được các Quốc gia thành viên 
phê chuẩn, chấp nhận hoặc phê duyệt. 
 

4. Một sửa đổi được thông qua theo khoản 1 của điều này sẽ có hiệu lực đối với một Quốc gia thành 
viên sau 90 ngày kể từ ngày gửi cho Tổng thư ký Liên hợp quốc một văn kiện phê chuẩn, chấp nhận hoặc 
phê duyệt sửa đổi đó. 
 

5. Khi một sửa đổi có hiệu lực, nó sẽ ràng buộc đối với những Quốc gia thành viên đã đồng ý tuân 
thủ. Các Quốc gia thành viên khác sẽ vẫn bị ràng buộc bởi các quy định của Nghị định thư này và bất kỳ 
sửa đổi nào trước đó mà họ đã phê chuẩn, chấp nhận hoặc phê duyệt. 
 

Điều 17. Bãi bỏ 
 

1. Quốc gia thành viên có thể bãi bỏ Nghị định thư này bằng văn bản thông báo cho Tổng thư ký Liên 
hợp quốc. Việc bãi bỏ đó sẽ có hiệu lực sau một năm kể từ ngày Tổng thư ký nhận được thông báo. 
 

2. Một tổ chức hội nhập kinh tế khu vực sẽ không còn là một Bên của Nghị định thư này khi tất cả 
các Quốc gia thành viên của nó đã bãi bỏ Nghị định thư. 
 

Điều 18. Lưu chiểu và ngôn ngữ 
 

1. Tổng thư ký Liên hợp quốc được chỉ định là người lưu chiểu Nghị định thư này. 
 

2. Bản gốc của Nghị định thư này sẽ được Tổng thư ký Liên hợp quốc lưu chiểu. Trong Nghị định thư 
này, các văn bản bằng tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha đều 
có giá trị như nhau. 
 
ĐỂ LÀM BẰNG, các đại diện toàn quyền đã ký Nghị định thư này theo ủy quyền hợp pháp từ các Chính phủ. 
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1Nghị quyết số 73/343 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tài liệu số A/RES/73/343 của Liên hợp quốc (16 tháng 9, 2019). 
Xem thêm Nghị quyết của Liên hợp quốc về giải quyết nạn buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã được thông 
qua vào ngày 10 tháng 9 năm 2019, trong đó tái khẳng định các nghị quyết 69/314 ngày 30 tháng 7 năm 2015, 
70/301 ngày 9 tháng 9 năm 2016 và 71/326 ngày 11 tháng 9 năm 2017 về giải quyết nạn buôn bán bất hợp pháp 
động vật hoang dã. Điều 3 của Nghị quyết này khuyến khích “Các Quốc gia thành viên áp dụng những biện pháp 
hiệu quả để ngăn chặn và chống lại vấn đề nghiêm trọng của tội phạm có tác động đến môi trường, bảo tồn và đa 
dạng sinh học, chẳng hạn như buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã, 
bao gồm cả động thực vật được Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp và săn 
trộm bảo vệ;” (bỏ qua phần chú thích). Đoạn 5 kêu gọi các Quốc gia thành viên “coi buôn bán bất hợp pháp động 
thực vật hoang dã được bảo vệ là tội phạm nghiêm trọng”. Mục tiêu Phát triển Bền vững số 15.7 của Liên hợp quốc 
nêu rõ “[h]ành động khẩn cấp để chấm dứt nạn săn trộm và buôn bán các loài động thực vật được bảo vệ và giải 
quyết cả nhu cầu và nguồn cung các sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp”. 
2 Để biết thêm về đánh giá đầy đủ về chi phí của buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã, hãy xem Khai thác, 
đánh bắt cá và buôn bán động vật hoang dã trái phép: Tổn thất và cách chống lại, Nhóm Ngân hàng Thế giới (tháng 
10 năm 2019). 
3 Ba nghị định thư hiện đang bổ sung cho UNTOC là Nghị định thư về Ngăn chặn, trấn áp và trừng phạt buôn 
người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (“Nghị định thư chống buôn người”), Nghị định thư Chống đưa người nhập cư 
trái phép bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không (“Nghị định thư Chống đưa người nhập cư trái phép”), 
và Nghị định thư chống lại việc sản xuất và buôn bán bất hợp pháp vũ khí, các bộ phận và linh kiện và đạn dược 
(“Nghị định thư về vũ khí”). 
4 Đạo luật Bảo vệ Môi trường và Bảo tồn Đa dạng Sinh học, 1999 (Cth) đoạn 303GQ. 
5 Bảo vệ động thực vật hoang dã và Quy định của Đạo luật Thương mại Quốc tế và Liên tỉnh, Tiểu đoạn 1992, Khoản 
52, đoạn 6(1). 
6 Luật Lâm nghiệp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (do Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc 
ban hành, ngày 29 tháng 4 năm 1998, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1985) Điều 65 (Sửa đổi năm 2019). 
7 Quy định của Hội đồng (EC) số 338/97 (1996) về bảo vệ các loài động thực vật hoang dã bằng cách điều chỉnh việc 
buôn bán tương ứng, Điều 8. 
8 Quy định (EU) số 995/2010 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 20 tháng 10 năm 2010. 
9 Đạo luật khuyến khích sử dụng, phân phối gỗ và các sản phẩm gỗ được khai thác hợp pháp (Đạo luật số 48 năm 
2016). 
10 Điều 419-20; xem thêm Luật Động vật Hoang dã Tổng quát (Ley General de Vida Silvestre) (2000). 
11 Luật số 10 năm 1999, Điều 41; Luật số 5 năm 2017, Điều 54. 
12 Đạo Luật Lacey, 16 U.S.C. §§ 3371–3378. 
13 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc sửa đổi Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, các Điều 
232-234, 244. 
14 UNODC, Hướng dẫn của UNODC về việc soạn thảo luật chống tội phạm động vật hoang dã, 2018. 
15 Thuật ngữ "buôn bán bất hợp pháp" được lấy từ Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về giải quyết nạn 
buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã. Nghị quyết của Đại hội đồng số 69/314, Tài liệu số A/RES/69/314 của 
Liên hợp quốc (ngày 30 tháng 7 năm 2015); Nghị quyết của Đại hội đồng số 70/301, Tài liệu số A/RES/70/301 của 
Liên hợp quốc (ngày 9 tháng 9 năm 2016); Nghị quyết của Đại hội đồng số 71/326, Tài liệu số A/RES/71/326 của Liên 
hợp quốc (ngày 11 tháng 9 năm 2017); Nghị quyết của Đại hội đồng số 73/343, Tài liệu số A/RES/73/343 của Liên 
hợp quốc (ngày 16 tháng 9 năm 2019). Nghị định thư về vũ khí cũng sử dụng thuật ngữ “buôn bán bất hợp pháp” để 
bao gồm “việc nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, giao hàng, vận chuyển hoặc chuyển giao vũ khí [.]” Hướng dẫn lập 
pháp của UNODC định nghĩa “buôn bán” (không có từ bổ nghĩa “bất hợp pháp”) liên quan đến mẫu vật, có nghĩa là 
“các hành vi bất hợp pháp của một người, cho dù vì lợi ích của bản thân hay người khác, nhằm mục đích nhập 
khẩu, xuất khẩu, tái xuất khẩu, đưa từ đường biển vào, gửi đi, vận chuyển quá cảnh, phân phối, môi giới, chào hàng, 
giữ để chào hàng, giao dịch, chế biến, mua, bán, cung cấp, lưu trữ hoặc vận chuyển”. Hướng dẫn lập pháp của UNODC, 
13 (nhấn mạnh được bổ sung). Chúng tôi quyết định không bao gồm “các hành vi bất hợp pháp” trong định nghĩa 
về “buôn bán” vì nếu tách riêng lẻ ra thì các hành vi nhập khẩu, xuất khẩu, bán hàng, v.v. không phải là bất hợp 
pháp. Đúng hơn, chúng chỉ trở nên bất hợp pháp nếu thủ phạm cố tình thực hiện một trong những hành vi đó khi 
biết rằng mẫu vật đã bị lấy, thu hoạch bất hợp pháp, v.v… 
16 Ngôn ngữ này dựa trên Điều 1 của cả ba nghị định thư bổ sung cho UNTOC: Nghị định thư về Chống đưa  người 
nhập cư trái phép, Nghị định thư về Phòng chống buôn người và Nghị định thư về Vũ khí. 
17 Ngôn ngữ này dựa trên Điều 2 của Nghị định thư về Phòng chống buôn người. Nó cũng thường tuân theo mẫu ngôn 
ngữ trong Nghị định thư về Chống đưa người nhập cư trái phép và Nghị định thư về Vũ khí. 
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18 Xem Hướng dẫn lập pháp của UNODC, 29. 
19 Ngôn ngữ này có phần liên quan đến định nghĩa về "buôn bán bất hợp pháp" trong Nghị định thư về Vũ khí. Nói 
chung là theo ngôn ngữ của Đạo luật Lacey của Hoa Kỳ. 16 U.S.C. § 3372 (a) (1). Định nghĩa này cũng bị ảnh hưởng 
bởi Hướng dẫn lập pháp của UNODC. Hướng dẫn lập pháp của UNODC, 13. 
20 Nghị định thư này không bao gồm định nghĩa cụ thể cho “động vật hoặc thực vật hoang dã” bởi vì, như được giải 
thích trong Hướng dẫn lập pháp của UNODC, “khái niệm về động vật hoang dã được nhìn nhận khác nhau theo từng 
khu vực trên thế giới”. Hướng dẫn lập pháp của UNODC, 2. Việc thiếu một định nghĩa cụ thể trong nghị định thư 
cũng không cho thấy là luật pháp trong nước không nên định nghĩa thuật ngữ này. Id. Ngược lại, việc xác định rõ 
ràng và chính xác những gì cấu thành “động thực vật hoang dã” trong pháp luật của các quốc gia “sẽ xác định phạm 
vi và do đó xác định tính hiệu lực của luật”. Id. Mặc dù nghị định thư này để việc định nghĩa chính xác về "động 
thực vật hoang dã" cho mỗi Quốc gia tự đưa ra nhưng thuật ngữ được sử dụng trong toàn bộ nghị định thư đề 
cập đến "mẫu vật của cả động và thực vật hoang dã", bao gồm "động vật, chim và cá, cũng như gỗ và lâm sản ngoài 
gỗ.” Id. Các quốc gia có thể đưa “một số loài động vật nuôi nhốt nhất định vào định nghĩa của mình” để đưa ra phạm 
vi bảo vệ rộng hơn và làm rõ liệu có bất kỳ loại nấm nào không được bảo vệ hay không. Id. Điều VII(4) của Công 
ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (“CITES”) dành ít sự bảo vệ hơn cho các loài 
được lai tạo hoặc nhân giống trong điều kiện nuôi nhốt để sử dụng vì mục đích thương mại. 
Tại Hoa Kỳ, Đạo luật Lacey sử dụng thuật ngữ “cá hoặc động vật hoang dã” được định nghĩa là “bất kỳ động vật 
hoang dã nào, dù còn sống hay đã chết, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ động vật hoang dã có vú nào, 
chim, bò sát, lưỡng cư, cá, nhuyễn thể, giáp xác, động vật chân đốt, động vật ăn thịt, hoặc động vật không xương 
sống khác, đã hoặc chưa được lai tạo, ấp nở hoặc sinh ra trong điều kiện nuôi nhốt và bao gồm bất kỳ bộ phận, sản 
phẩm, trứng hoặc con cái nào của chúng”. 16 U.S.C. § 3371 (a). Đây là ví dụ về cách một quốc gia có thể xác định động 
thực vật hoang dã với luật trong nước. 
21 Định nghĩa này dựa trên bảng chú giải thuật ngữ có trong Hướng dẫn lập pháp của UNODC. Hướng dẫn lập pháp 
UNODC, 13. 
22 Tất cả các nghị định thư và UNTOC cũng bao gồm cụm từ "liên quan đến một nhóm tội phạm có tổ chức" trong 
phạm vi áp dụng. Chúng tôi không bao gồm cụm từ "liên quan đến một nhóm tội phạm có tổ chức" để giữ cho phạm 
vi của nghị định thư này rộng hơn, nhưng đây sẽ là một điểm quyết định cần được thảo luận thêm.  
Quyết định bỏ qua yêu cầu về nhóm tội phạm có tổ chức cũng có trong tài liệu liên quan đến Công ước CITES. Nhóm 
tội phạm có tổ chức được định nghĩa theo Điều 2 của UNTOC là “một nhóm có cấu trúc gồm ba người trở lên, tồn 
tại trong một khoảng thời gian và hoạt động cùng lúc với mục đích phạm một hoặc nhiều tội phạm hoặc tội nghiêm 
trọng…” Buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã đôi khi do các mạng lưới không chính thức thực hiện. Xem Cuộc 
họp Nghị định 11.9 (CoP 18 sửa đổi) (giải thích rằng “việc thu thập rùa cạn và nước ngọt được thực hiện thông qua 
một mạng lưới không chính thức rộng lớn bao gồm những người đánh bẫy, thợ săn và người trung gian”). Nghị định 
thư được đề xuất loại bỏ yếu tố "nhóm tội phạm có tổ chức" để tăng cường khả năng của cơ quan thực thi pháp 
luật trong việc điều tra cả các hoạt động như trên. 
28 Điều 5(3) được thiết kế để mở rộng hành vi phạm tội bao gồm các nỗ lực, trợ giúp và tiếp tay. Ngôn ngữ dự thảo 
tương ứng với Điều 5(2) của Nghị định thư về Vũ khí. 
29 Điều 6 dựa trên Điều 6 của Nghị định thư về Vũ khí và Điều VIII của Công ước CITES. Xem thêm Điều khoản Tịch 
thu của Đạo luật Lacey, 16 U.S.C. § 3374. 
30 Ngôn ngữ này dựa trên Điều 9 của Nghị định thư về Phòng chống buôn người và Điều 15 của Nghị định thư về 
chống đưa người nhập cư trái phép. Nâng cao nhận thức cộng đồng về buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã 
cũng là một đặc điểm trong nhiều nghị quyết của Công ước CITES - xem ví dụ: Cuộc họp Công ước số 11.9 (CoP 18 
đã được sửa đổi) (về loài rùa) và Cuộc họp Công ước số 12.5 (CoP 18 đã được sửa đổi) (về loài hổ). 
31 Ngôn ngữ này dựa trên Điều 10 của Nghị định thư về Chống buôn người và Điều 12 của Nghị định thư về Vũ khí. 
32 Ngôn ngữ này dựa trên Điều 13 của Nghị định thư về Vũ khí, Điều 11 của Nghị định về Chống buôn người và Điều 
11 của Nghị định về Chống đưa người nhập cư trái phép. 
33 Ngôn ngữ này được lấy trực tiếp từ Điều 14 của Nghị định thư về Vũ khí. 
34 Ngôn ngữ này được lấy trực tiếp từ Điều 13 của Nghị định thư về Chống đưa người nhập cư trái phép. 
35 Ngôn ngữ trong các Điều 12-18 được lấy trực tiếp từ Điều 19-25 của Nghị định thư về Chống đưa người nhập cư 
trái phép, các Điều 14-20 của Nghị định thư về Chống buôn người và Điều 16-21 của Nghị định thư về Vũ khí. Ngoài 
các ngoại lệ nhỏ khác thì ngôn ngữ có liên quan giống nhau trong cả ba nghị định thư. 
36 Ngôn ngữ nêu rõ rằng Nghị định thư này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 90 sau ngày gửi văn kiện phê chuẩn, chấp 
nhận, phê duyệt hoặc gia nhập thứ 40 dựa trên Điều 38 của UNTOC, Điều 22 của Nghị định thư về Chống đưa người 
nhập cư trái phép, Điều 17 của Nghị định thư về Phòng chống buôn người và Điều 18 của Nghị định thư về Vũ khí. 
Công ước, và mỗi Nghị định thư, đều bao gồm tham chiếu đến văn kiện thứ 40. 
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