「盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例」の概要
ملخص "القانون المتعلق بتقطيع السيارات المسروقة ومنع تصديرها"
○

公安委員会への届出
自動車部品を販売する目的で自動車を解体する者又は中古自動車を輸出
する者（以下「事業者」という。）は、事前に公安委員会への届出が必要と
。なります
。届出内容に変更が生じた場合も届出が必要です
 تقديم إخطار إلى لجنة األمن العام
يجب على الذين يقومون بتقطيع السيارات بغرض بيع قطع غيارها أو الذين يقومون بتصدير السيارات الم
ستعملة (يشار إليهم فيما يلي باسم "مشغلي األعمال") القيام بإخطار لجنة األمن العام بشكل مسبق.
يجب القيام باإلخطار حتى في حال حدوث تغيير في مضمون اإلخطار.
標識の掲示
自動車の解体場所や保管場所ごとに、定められた事項を記載した標識を
。掲げなければなりません
 تعليق الالفتات
يجب القيام بتعليق الفتات توضح األمور المحددة لكل مكان من أماكن تقطيع السيارات وأماكن تخزينها.
従業員名簿の備付
。事業所には従業者名簿を備え付けなければなりません
従業者が日本国籍を有していない場合は、在留資格などを確認し、名簿
。に記載する必要があります
 إعداد سجل بأسماء الموظفين
يجب القيام بإعداد سجل بأسماء الموظفين في مكان العمل.
إذا لم يكن الموظف يحمل الجنسية اليابانية ،فمن الضروري التأكد من حالة اإلقامة وإدراجها في القائمة.

○

○

○

取引相手の確認
自動車を引き取るときは、相手の氏名などを確認し、その記録を３年間保
。存しなければなりません
引き取る自動車が盗難自動車の疑いがある場合は、警察官に申告しなけ
。ればなりません
 التأكد من ال طرف اآلخر للصفقة التجارية
عند استالم السيارة ،يجب القيام بالتأكد من اسم الطرف اآلخر ،واالحتفاظ بالسجل لمدة  3سنوات.
إذا كنت تشك في أن السيارة التي قمت باستالمها هي سيارة مسروقة ،فيجب عليك إبالغ الشرطة بذلك.
良好な生活環境の確保
事業者は

○

・ 事業所周辺の道路では、安全で円滑な交通を確保する
・ 保管している自動車の倒壊を防止する
・ 燃料油などの流出防止や騒音を低減する
。ことに努めなければなりません
 ضمان بيئة معيشية جيدة
يجب على مشغلي األعمال العمل على
・ ضمان حركة مرور آمنة وسلسة على الطرق المحيطة بمكان العمل
・ منع انهيار السيارات المخزنة
・ منع تسرب الوقود وغيره وتقليل الضوضاء

○

自動車の保管命令
警察本部長又は警察署長は、引き取られた自動車が盗難の疑いがある場合
。には、その自動車などの保管を命令できます
 أمر التحفظ على السيارات
في حالة االشتباه في سرقة السيارة التي تم استالمها ،يمكن لرئيس مركز الشرطة أو رئيس قسم الشرطة إ
صدار أمر بالتحفظ على تلك السيارة.

○

知事、公安委員会による指示
。知事、公安委員会は、条例に基づき、事業者に必要な指示ができます
 تعليمات من قبل المحافظ ولجنة األمن العام
يمكن للمحافظ أو لجنة األمن العام القيام ب توجيه التعليمات الضرورية لمشغلي األعمال باالستناد إلى القانون
.

○

停止命令
公安委員会は、事業者が条例に違反したときや刑法第 256 条の罪などを犯
。したときは、事業の停止を命令できます
 أمر وقف العمل
يمكن للجنة األمن العام أن تأمر بوقف العمل عندما ينتهك مشغل األعمال القانون أو يرتكب جريمة كالمن
صوص عليها في المادة  256من قانون العقوبات.
土地貸付者の責務
土地又は建物の貸付者は、事業者との契約において
・ 盗難自動車を引き取らないこと
・ 盗難自動車を引き取っていることが判明したときは、契約を解除でき
ること
。を定めなければなりません

○

 التزامات مؤجر األرض
يجب أن يقوم مؤجر األرض أو البناء باالشتراط على مشغل األعمال في العقد
・ عدم استالم السيارات المسروقة
・ التمكن من إلغاء العقد إذا اتضح قيامه باستالم سيارات مسروقة
○

土地貸付者に対する勧告
公安委員会は、盗難自動車が引き取られていると認めるときは、土地又は
。建物の貸付者に対し、必要な措置をとるように勧告できます
。その者が勧告に従わないときは、勧告の内容などを公表できます
 توصيات لمؤجر األرض
عندما تكتشف لجنة األمن العام أنه تم استالم سيارة مسروقة ،يمكنها أن توصي بأن يتخذ مؤجر األرض أو
البناء اإلجراءات الالزمة.
إذا لم يتبع ذلك الشخص التوصيات ،فيمكن القيام بنشر محتواها.

○

立入調査
知事及び公安委員会は、事業者に対して報告又は資料の提出を求めること
。ができます
警察職員などは、調査のため事業所に立ち入り、関係者に質問することが
。できます
 تفتيش المكان
يمكن للمحافظ أو لجنة األمن العام الطلب من مشغل األعمال القيام بتقديم التقارير أو الوثائق الضرورية.
ويمكن لموظفي الشرطة أو غيرهم الدخول إلى مكان العمل من أجل التفتيش ،والقيام بتوجيه األسئلة إلى األ
شخاص ذوي العالقة.
主な罰則
◆ １年以下の懲役又は５０万円以下の罰金
停止命令に違反した場合
◆ ６か月以下の懲役又は３０万円以下の罰金
・ 開始の届出をしなかった場合
・ 取引相手の氏名や、引き取る自動車の所有者などを確認しなかった
場合
・ 保管命令に違反した場合
◆ ３０万円以下の罰金
・ 変更の届出をしなかった場合
・ 従業員名簿を備え付けなかった場合
・ 立入調査を拒否した場合
 العقوبات الرئيسية
◆ السجن لمدة ال تتجاوز عاما واحدا أو دفع غرامة مالية ال تتجاوز  500ألف ين

○

إذا تم انتهاك أمر وقف العمل
◆ السجن لمدة ال تتجاوز  6أشهر أو دفع غرامة ال تتجاوز  300ألف ين
・ إذا لم يتم تقديم إخطار بدء العمل
・ إذا لم يتم التأكد من اسم الطرف اآلخر للصفقة التجارية ومالك السيارة التي سيتم استالمها وغير ذلك
・ إذا تم انتهاك أمر التحفظ على السيارة
◆ دفع غرامة مالية ال تتجاوز  300ألف ين
・ إذا لم يتم تقديم إخطار التغيير
・ إذا لم يتم إعداد سجل الموظفين
・ إذا تم رفض تفتيش المكان

