
CẢNH BÁO

●Chất kích thích ●Cần sa ● Cocain

●Heroin ●MDMA (Thuốc lắc) ●NPS (Chất hướng thần mới)

Trường hợp nhập khẩu/mang theo các loại thuốc dưới đây (ví dụ) sẽ bị kết tội.

Nhập khẩu thuốc phi pháp sẽ bị xử phạt theo pháp luật.

* Pháp luật/quy chế xử phạt áp dụng sẽ khác nhau tùy theo loại thuốc.
(Pháp luật tham khảo)  Luật Quản lý Ma túy và thuốc hướng thần, Luật Quản lý Cần sa, Luật Quản lý Chất kích thích; 

Luật Dược và Thiết bị y tế, Luật Thuốc phiện;

Ngay cả trong bánh kẹo,… được bán hợp pháp ở các nước và khu
vực ngoài Nhật Bản cũng có thể chứa cần sa, vì vậy hãy lưu ý.

Ví dụ: Bánh quy, bơ, đồ uống, thuốc được bào chế từ cần sa…

Quy chế xử phạt (Ví dụ): Nhập khẩu cần sa: Phạt tù từ 7 năm trở xuống; Mang theo cần sa: Phạt tù từ 5 năm trở xuống

Có trường hợp trở thành phi pháp

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2849&vm=&re=02
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2594&vm=04&re=02
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=2&id=2814
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=&id=3213


CẤM MANG THEO CẦN SA/SẢN PHẨM CẦN SA

Trồng cần sa/nhập khẩu sản phẩm cần sa… sẽ bị xử phạt theo pháp luật.

● Một ví dụ* về sản phẩm cần sa

● Cần sa

Bánh quy cần sa

Sô cô la cần sa

Bơ cần sa

Thuốc lá điện tử

Bánh cần sa

Thuốc

Trường hợp nhập khẩu, phạt tù từ 7 năm trở xuống
(Tội phạm hoạt động vì lợi nhuận kinh doanh phạt tù từ 10 năm trở xuống)

Trường hợp mang theo, phạt tù từ 5 năm trở xuống
(Tội phạm hoạt động vì lợi nhuận kinh doanh phạt tù từ 7 năm trở xuống)

*Sản phẩm cần sa --- Là tất cả các sản phẩm sử dụng các bộ phận khác ngoài hạt
của cây cỏ cần sa hoặc thân cây trưởng thành (trừ nhựa cây)

●Quy chế xử phạt (Luật Quản lý Cần sa) *Chi tiết xem ở địa chỉ dưới đây
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2594&vm=04&re=02
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