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○ 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。 

 مطلع کردن کمیته امنیت عمومی ○

کنند یا در کار صادرات خودروی دست دوم  می اسقاط  را خودرو لوازم، و قطعات فروش قصد به که  افرادی  

 بایست از قبل به کمیته امنیت عمومی اطالع دهند.نامیم(، میصنفی میهستند)که از این پس واحد 

داده شده به کمیته امنیت عمومی نیز، الزم است که این کمیته را مجدداً   در صورت تغییر یافتن محتوای موارد اطالع    

 در جریان بگذارید. 

 

○ 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。 

 نصب عالئم  ○

 های اسقاط یا نگهداری خودرو، عالئم مربوطه با محتوای مشخص شده باید نصب گردد. مکان  از یک  هر در  

 

○ 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。 

 تهیه و درج لیست اسامی کارکنان  ○

 بایست تهیه و درج شود. می صنفی  واحد کارکنان اسامی لیست  

  لیست در و شده بررسی  آنها اقامت شرایط که است  الزم نباشد، ژاپنی صنفی واحد کارکنان   ملیت صورتیکه در  

 . شود قید اسامی

 

○ 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。 

 معامله ○ بررسی مشخصات طرف

  ۳ مدت به اطالعات  این و شده بررسی مقابل طرف مشخصات سایر و نام که است  الزم خودرو معامله هنگام  

 .  شود نگهداری سال

 بایست افسران پلیس را مطلع کنید. می دارید، شک  بودن مسروقه نظر  از معامله مورد خودروی به صورتیکه در  



○ 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。 

 

 ○ تامین محیط زندگی مطلوب

 صنفی در انجام اقداماتی از قبیل  واحد که است الزم  

 صنفی  واحد اطراف مسیرهای در روان و ایمن آمد و رفت.   

 شده  نگهداری  خودروهای سقوط از پیشگیری.    

 صوتی  آلودگی کاهش و سوخت،  نشت  از پیشگیری.    

 . باشد کوشا 

 

○ 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。 

 ○ دستور به نگهداری و عدم معامله خودرو

  کالنتری رییس  یا  پلیس کل رییس باشد، داشته وجود معامله مورد خودروی بودن مسروقه احتمال صورتیکه در  

 تواند دستور به نگهداری و عدم معامله خودرو را صادر کند.می

 

 

○ 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。 

 ○ دستورات استاندار و کمیته امنیت عمومی 

 نامه، دستورات الزم را به واحد صنفی ابالغ کنند. توانند بر طبق آیینمی عمومی امنیت کمیته  و استاندار  

 

○ 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。 

 ○ دستور توقف فعالیت

قوانین کیفری شود،   ۲۵۶نامه تخطی کند و یا مرتکب جرم مطابق با ماده  آیین مفاد از صنفی واحد صورتیکه در  

 تواند دستور توقف فعالیت واحد صنفی را صادر کند. کمیته امنیت عمومی می

 

○ 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。 

 ○ تعهدات اجاره دهندگان زمین 

 بایست،دهند، در قرارداد مربوطه میمی اجاره  صنفی واحد به را خود ساختمان  یا زمین که  افرادی  

 مسروقه   خودروهای معامله عدم به  صنفی واحد پایبندی.    

 نامه در صورت معامله شدن خودروهای مسروقه در واحد صنفی . امکان فسخ اجاره    

 . کنند  قید را 

 

○ 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。 

 دهندگان زمین  ○ صدور اخطاریه به اجاره

تواند خطاب به اجاره دهنده زمین یا می کند، تایید را  خودرویی بودن مسروقه عمومی امنیت  کمیته که صورتی در  

 ای مبنی بر اتخاذ اقدامات الزم صادر کند. اخطاریهساختمان 

تواند محتوای اخطاریه را  توجه باشند، کمیته امنیت عمومی میدر صورتیکه اجاره دهندگان نسبت به اخطاریه بی

 علنی نماید. 

 

○ 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。 

 ○ تحقیقات محلی با حضور ماموران 

 تواند گزارشات و اسناد الزم را از واحد صنفی مطالبه نماید. می عمومی امنیت کمیته  و استاندار  

مرتبط پرس و جو  توانند به منظور انجام تحقیقات محلی وارد محل صنفی شوند و از افراد می غیره  و پلیس کادر  

 نمایند. 

 

○ 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 

 ○ اهم مجازات

 ین   هزار۵۰۰ سقف تا نقدی  جریمه یا سال ۱ تا حبس ◆  

 فعالیت  توقف دستور   از تخطی صورت در .    

 ین  هزار۳۰۰ سقف تا نقدی  جریمه یا  ماه  ۶ تا حبس ◆  

  شروع فعالیت به کمیته امنیت عمومی  اطالع عدم صورت در .    

 در صورت عدم بررسی نام و مشخصات طرف معامله یا مالک خودروی مورد معامله .    

 در صورت تخطی از دستور نگهداری و عدم معامله خودرو .     

 ین  هزار۳۰۰ سقف تا  نقدی جریمه ◆  

 شده به کمیته امنیت عمومی تغییر محتوای موارد اعالم  . در صورت عدم اطالع    

 . در صورت عدم تهیه و درج لیست اسامی کارکنان واحد صنفی     

 . در صورت ممانعت از ورود ماموران برای انجام تحقیقات محلی    

 


