
 ! العزيزون لوباتشيفسكي جامعة طالب

 

 .العقلية والمؤثرات للمخدرات القانوني غير االستخدام بعواقب إلبالغكم المعلومات هذه توفر

 .وتوزيعها واستخدامها المخدرات باقتناء تتعلق جرائم في متورطين لوباتشيفسكي جامعة طالب يصبح عندما حاالت لدينا األسف مع

 .تقالاالع تحت اآلن هما المخدرات، توزيع في مشاركتهما بسبب لوباتشيفسكي جامعة من أجنبيين طالبين السلطات اعتقلت 2020 مارس 23 في

 قضية فتح تم لهذا ووفقًا. LSD مخدرات اكتشاف تم الطرد محتويات فحص بعد طرد، على حصولهم خالل طالب الشرطة اعتقلت 2017 ديسمبر في

 لالحاص المتهم اعتقال تم لذلك ونتيجة. الروسي لالتحاد الجنائي القانون من 229.1 المادة في عليه المنصوص الجرم أساس على الطرد متسلم ضد جنائية

 .طويلة لفترة السجن إلى إرساله تم  الحكم إعالن وبعد المخدرات على

 .روبل مليون إلى تصل غرامة مع شاملة سنوات عشر إلى تصل لمدة السجن عقوبة المتهم يواجه  الجنائي القانون من المادة لهذه وفقًا

 : جيدا تتذكروه نأ منكم ونطلب يلي بما نخبركم فإننا للمخدرات القانوني غير بالتوزيع المتعلقة الجرائم في لوباتشيفسكي جامعة طالب تورط بسبب

 وكذلك لية،العق والمؤثرات المخدرات في االتجار مجال في دولةال لسياسة القانونية األسس" العقلية والمؤثرات المخدرات بشأن" االتحادي القانون يحدد

 .والمجتمع الدولة وأمن المواطنين صحة حماية أجل من فيها القانوني غير االتجار مكافحة مجال في

 وفقا يالروس االتحاد في راقبةم العقلية والمؤثرات المخدرات قائمة في مدرجة أدوية و طبيعية، أو اصطناعية مواد من المخدرات، أن على القانون ينص

 .1961 لعام للمخدرات الوحيدة االتفاقية ذلك في بما الروسي لالتحاد الدولية والمعاهدات الروسي االتحاد لتشريع

 تخداماس يحظر الروسي االتحاد في" العقلية والمؤثرات المخدرات بشأن" ФЗ -3 رقم 08.01.1998 بتاريخ االتحادي القانون من 40 للمادة وفقا

 .السيارة قيادة عند وخاصة المخدرات لتعاطي الطبي الفحص إلى تفسير دون المخدرات استخدام في مشتبه شخص أي نقل يمكن. المخدرات

 ذورب القنب، الماريجوانا،) الخاصة لالحتياجات زراعة ذلك في بما العشبية المنتجات وكذلك وتوزيعها ونقلها المخدرات استخدام القانون يحظر

 . الروسي االتحاد في( لخشخاشا

 .   المتنقلة واالتصاالت اإلنترنت عبر والبيع المخدرات على المحتوية النباتات زراعة وكذلك للمخدرات الدعاية القانون يحظر

 من التالية األنواع وفيرت يتم المخدرات في باالتجار تتعلق جرائم الرتكاب ФЗ -63 رقم 06.06.1996 بتاريخ الروسي لالتحاد الجنائي للقانون وفقا

 :المسؤولية

 الروسي لالتحاد الجنائي القانون - 228 المادة ●

 يرغ النقل أو التخزين أو الشراء وكذلك ، المخدرات تسويق غرض دون التجهيز أو اإلنتاج أو النقل أو التخزين أو القانوني غير االقتناء: 2 الجزء

 عاقبي - ، النطاق واسعة مخدرات على تحتوي منها أجزاء أو ، العقلية المؤثرات أو المخدرات على تحتوي التي النباتات تسويق غرض دون المشروع

 إلى لتص لمدة مدان آخر دخل أو أجور بمبلغ أو روبل ألف خمسمائة إلى تصل وبغرامة سنوات وعشر ثالث بين تتراوح لمدة الحرية من بالحرمان عليه

 .بدونها أو واحدة سنة إلى تصل لمدة الحرية قيود دون أو سنوات ثالث

 مسخ إلى عشر من تتراوح لمدة الحرية من بالحرمان عليها يعاقب - خاص بشكل واسع نطاق على ترتكب التي األفعال نفس ، المادة هذه من 3 الجزء

 مدةل الحرية تقييد ومع كذا بدونها أو سنوات ثالث إلى تصل لمدة مدان آخر دخل أو أجور بمبلغ أو روبل ألف خمسمائة إلى تصل بغرامة سنة عشرة

 .بدونها أو ، ونصف سنة إلى تصل

  الروسي لالتحاد الجنائي القانون-  228.1 المادة ●

 أو لعقلية،ا المؤثرات أو المخدرة عقاقير على تحتوي النباتات نقل أو المشروع غير البيع عن فضال المخدرات، نقل أو بيع أو المشروع غير التصنيع

 .ذلك دون أو واحدة، سنة حتى الحرية تقييد من سنوات 8-4 لمدة بالسجن عليها يعاقب التي - العقلية المؤثرات أو المخدرة عقاقير على تويتح أجزائها

  المخدرات بيع:المقالة هذه من 2 الجزء



a) النقل ائلوس في أو الرياضية المنشآت أو التعليمية المؤسسة أو اإلداري المبنى أو اإلصالحية المنشأة أو للمحاكمة السابق االحتجاز مركز في 
 يف المستخدمة المباني في أو العام النقل وسائل في أو عسكرية وحدة أراضي على أو المترو و الداخلي والمائي والبحري والجوي الحديدي
 الترفيه؛

b) (اإلنترنت ذلك في بما) واالتصاالت المعلومات شبكات أو اإللكترونية الشبكات أو اإلعالم وسائل باستخدام. 

 صلت لمدة للمدان اآلخر  الدخل أو األجور مبلغ أو روبل ألف خمسمائة إلى تصل الغرامة مع سنة عشرة اثنتي إلى خمس من لمدة بالسجن عليها تعاقب

 .بدونها أو واحدة سنة إلى تصل لمدة الحرية تقييد ومع بدونها أو سنوات ثالث إلى

 عليها بتعاق خاص بشكل واسع نطاق على المرتكبة المادة هذه من األربعة أو الثالثة أو االثنين أو الواحد األجزاء يف عليها المنصوص األفعال: 5 الجزء

 وأ سنوات خمس إلى تصل لمدة لمدان اآلخر دخل أو األجور مبلغ أو روبل مليون إلى تصل الغرامة ومع سنة عشرين إلى عشر خمسة من لمدة بالسجن

 .الحياة مدى السجن أو بدونها

 .الخطيرة المشاكل وتجنب المخدرات في القانوني غير باالتجار المتعلقة الروسية التشريعات توضيح هو المقدمة المعلومات من الهدف

 !حياتك تدمير إلى ويؤدي قانوني غير للمخدرات استخدام أي أن تتذكر أن المهم من


