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  عامة نظرة

 األصول عادةإ منها تطلب التي األخرى البلدان اليابان تساعد أن يجوز

 تلك مالك إلى(  مؤكدة قانونية مخالفات  عن والناتجة الجريمة عائدات)

 الدليل هذا ويوفر. حدة على حالة كل أساس على الشرعيين األصول

 /إتفاقية تبرم لم التي األخرى للبلدان اليابان مساعدة عن أساسية معلومات

 .      األصول ستردادال اليابان مع المشتركة  القانونية المساعدة معاهدة

 : مالحظات

 إال ،3002 عام في الفساد لمكافحة المتحدة األمم معاهدة على اليابان وقعت

 اليابان تقدم أن يجوز ذلك، من بالرغم و. بها عضوا   ليست اليابان أن

 مع يتفق بما ذلك و ،األصول ردادستال األخري البلدان إلي لمساعدةا

 الدول كل ترسل أن ويجوز. الداخلي قانونها و الدولي، القانونى اإلطار

 إسترداد في للمساعدة طلبا   اليابان مع دبلوماسية بعالقات المرتبطة

 . األصول

 

 :األصول إسترداد لقضايا المدعمة الرئيسية الهيئات

 الوطنية الشرطة هيئة الدولية، للتحقيقات العمليات قسم. 

 العدل وزارة الجنائية، الشئون مكتب الدولية، الشئون قسم 

  الخارجية، السياسة مكتب ، السالمة و لألمن الدولي التعاون قسم 

 .الخارجية وزارة

 

 



 

 -:الصلة ذات األصول ستعادةا خطوات

 : الصلة ذات األصول تحديد: األولى الخطوة

   >نتربولإلا طريق عن<

  عن معلومات توفير أجل من البنوك إلى طلبات اليابانية الشرطة ُترسل

 اليابانية الشرطة تتلقى أن بعد ذلك و بمعرفتها، المراد البنكية الحسابات

 من 81 مادة (  .(نتربولإ-بوشأ)الجنائية الدولية الشرطة  منظمة من طلبا  

،  الصلة ذات األخرى المسائل و ،التحقيقات في الدولية لمساعدةا قانون

 .("ليايب "  إليه هنا فصاعدا  شار مالو

  = جراءاتاال= 

 الشرطة الجنائية الدولية منظمة جراءاتا  تباعإ الرجاء 

 .عليه المنصوص النحو على بو(شألا)

 الوطنية الشرطة هيئةب الدولية للتحقيقات العمليات قسم يستقبل ،

)إن سي  الياباني الوطني المركزي المكتب بمثابة يعد والذي

قدمة المُ  الطلبات طوكيو، إنتربول المثال، سبيل على أو ،بي(

 إنتربول يطلب ، الطلبات تلك على بناء و بوشألاعن طريق 

 البنوك إلى طلبات ترسل أن المقاطعات شرطة من طوكيو

 .  الصلة ذات  البنكية الحسابات عن معلومات لتوفير

  >المالية اإلستخبارات وحدة مع التعاون طريق عن<

 " المشار إليه هنا فصاعدا  ب) المالية ستخباراتلال اليابان مركز قومي

 ترتيب و بتجميع بها المالية ستخباراتاال وحدة يمثل الذي و ، ( " جافيك

 سلطات إلى وتوزيعهم و بهم المشتبه المالية التحويالت تقارير تحليل و

 و. أيضا   األجنبية بالدول المالية ستخباراتاال وحدات وإلى التحقيقات

 تقاريرب تمدها أن جافيك من تطلب أن األجنبية القضائية للهيئة يجوز



 ذلك و الصلة ذات األصولب  المرتبطة و بهم المشتبه المالية التحويالت

 . المالية ستخباراتالا وحدات شبكة طريق عن

 أن على الجريمة عائدات تحويل منع قانون من 83 المادة تنص و

 المالية التحويالت عن معلومات بنشر يقوم أن لجافيك يجوز

 األجنبية بالدول  المالية ستخباراتالا وحدات إلى بهم المشتبه

 لتبادل طارإ وجود مثل المالئمة جراءاتالا مسبقا   يتواجد أن بشرط

 طارإلا تحديد يجب و. التعاوني بالبيان ُيسمى ما هو و المعلومات،

أجل  إال من  لن يتم استخدامها قدمةالمُ  المعلوماتأن  على يؤكد بما

 والتي ،واجباتها بأداء  األجنبية للهيئات تسمح التياألغراض 

 كذلك،. باليابان العامة للسالمة الوطنية اللجنة واجبات مع تتكافئ

 تقتصر)  الجنائية القضايا في قدمةالمُ  المعلومات ستخداما يتم لن

 ستفساراتالا أو ،(بالفعل تحديدها تم التي الجريمة وقائع على فقط

. اليابان من مسبقة موافقة على الحصول بدون  األجنبية الدولفي 

 ستخباراتالا وحدات  مع بالتعاون طاراتاإل تلك جافيك وأنشئ

 ستخباراتالا وحدة رغبة حالة في. دولة أربعين من ألكثر المالية

 ، جافيكبالتعاون مع   طاراإل هذا مثل نشئتُ  أن ببلدك الخارجية

 : من بأي اإلتصال الرجاء

  المالية ستخباراتالل اليابان مركز

http://www.npa.go.jp/sosikihanazi/jafic/jaficenglis

hpage/jaficenglish.html 

  أو

  اليابانية السفارات

http://www.mofa.go.jp/region/index.html 
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  >المشتركة القانونية المساعدة طريق عن<

 للمساعدة طلب إرسال على بناء البنكية السجالت تعقب يتم أن الممكن من

 باإلمكان و الدبلوماسية، القنوات خالل من اليابان إلى المشتركة القضائية

 القضائية المساعدة طريق عن العقار صاحب هوية تحديد يتم ان أيضا  

 .ُمسبق قضائي إذن راإصد بدون و المشتركة

 

 :الممتلكات تجميد: الثانية الخطوة -2

 في األخرى الدول تساعد أن اليابان تستطيع

  األصول تجميد -

 األصول مصادرة -

 المشتركة، القانونية المساعد طلبات  األخرى الدول تقديم على بناء  ذلك و

 .الصلة ذات األصول تحديد بعد و

 يتم حتى األصول بمصادرة المحكمة من نهائى أمر صدور من البد و

 . األصول مصادرة طلب قبول

 

 الصلة ذات األصول رجوع -:الثالثة الخطوة -3

 التي الدولة إلى صادرةالمُ  األصول من جزء أو كل اليابان تنقل أن يجوز

  أن على بالمصادرة، نهائي محكمة أمر تنفيذ في للمساعدة طلب قدمت

 خالل من الطلب إرسال ويجب. لليابان الداخلي القانون مع ذلك يتفق

 .(األصول ستردادا المثال، سبيل على. ) الدبلوماسية القنوات

 

 



 :موجز عن متطلبات المساعدة القانونية المشتركة  

طلب المساعدة  جراءات إرسالايشار باألسفل معلومات عملية عن 

 إلى اليابان. القانونية المشتركة

 :ةعام نظرة/  مقدمة (0)

 قانون المساعدةتخضع المساعدة القانونية المشتركة في اليابان إلى 

ءات المساعدة اجرا الذي يطبق على جميع، والتحقيقات في الدولية

المشتركة يجوز أن تقدم اليابان المساعدة القانونية و . القانونية المشتركة

 تأكيدا  على مبدأ المعاملة بالمثلراسلة الطلب  الدولة قدمتن حال إ في

. و القانونية المشتركة المساعدة معاهدة /إتفاقيةحتى في غياب 

التي  المساعدة القانونية المشتركة تخضع طلباتباإلضافة إلى ذلك، 

مراقبة ، و الجرائم المنظمةقانون معاقبة صادرة إلى تنطوي على المُ 

ما يسمى بقانون مكافحة الجريمة و هو العائدات، و المسائل األخرى )

 .(اوسل -المنظمة

 

 اإلجراء العام: (2)

ترسل  ،القانونية المشتركة المساعدة معاهدة /في حال عدم إبرام إتفاقية 

عن طريق القنوات نونية المشتركة القاوزارة الخارجية طلب المساعدة 

  الدبلوماسية.

 : المتطلبات (3)

لب ، يجب ان يستوفي  طالتحقيقات في الدولية قانون المساعدة بناء على

 المساعدة القانونية المشتركة المتطلبات التالية:

  التعامليجب أن تضمن الدولة راسلة الطلب  –مبدأ المعاملة بالمثل 

    ،نفس النوع اليابان من طلبات مع بإحترام 

 راسلة الطلب،المساعدة الالزمة للتحقيق في الدولة توفير 



  أن ال ، وبجريمة سياسية متعلقة المساعدة المنشودة تكونأن ال

 جريمة سياسية، التحقيق في المساعدة على طلب نطويي

  الجريمةالفعل الذي يشكل  يحتويشرط اإلدانة المزدوجة: أن 

، في حالة على حدث يستوجب اإلدانةالمطلوب المساعدة بشأنها 

 في المعمول بهاو اللوائح بموجب القوانين  رتكابه في اليابان،ا

  ،اليابان

   دالئل  توفيرطلب لأحد الشهود أو  ستجوابالبطلب  فيما يتعلق

 أهمية إلى  ما يشير كتابا   راسلة الطلب الدولة يجب أن توضح، مادية

 ، للتحقيقاتالدليل 

 تبار.عالالطلب بعين ايراه وزير العدل مناسبا ألخذ  ما 

 :إضافيةمتطلبات 

من محكمة دولة أخرى بشأن قضية نهائي  قضائي في حال صدور حكم

ات كعائد موجودة في اليابانصول أوالذي يقتضي بمصادرة ، جنائية 

للمساعدة القانونية  طلبا   ، من الممكن أن تقدم هذه الدولة ما جريمة

الواجب  األصولبغرض تنفيذ أمر المصادرة ونقل تلك المشتركة 

 (.األصولمصادرتها )استرداد 

، و مراقبة العائدات، و الجرائم المنظمةقانون معاقبة  يحتوي نصو 

-المسائل األخرى )وهو ما يسمى بقانون مكافحة الجريمة المنظمة

 المستندتنفيذ أمر المصادرات الخارجية ل إضافيةمتطلبات  على أوسل(

 بذلك، و هي كاألتي:  نهائي  قضائي حكم  على صدور

  المطلوب المساعدة بشأنها  الجريمةالفعل الذي يشكل إذا تتضمن

بموجب   -في اليابان في حالة إرتكابه - على حدث يستوجب اإلدانة

  فإنه ،اليابان في  المعمول بهاو اللوائح القوانين 

 .سوف تطبق عقوبة على الفعل المذكور (8)

  .الممتلكات المذكورة / حفظ يتم مصادرةسوف  (3)

 



  يابانيةمنظورة أمام محكمة  قضية جنائية  كون هناك تال أن يجب 

يابانية بشأن حكم نهائي وملزم من محكمة  يكون هناك الأن  وأ

  .المطلوب المساعدة بشأنها الجريمة

  ،لفحص ما إذا سوف تلجأ النيابة العامة إلى المحكمة و لتنفيد  الطلب

اعدة يم المستقد يجوزالتي  القضاياذلك الطلب يندرج في إطار كان 

، أن القضية تندرج ضمن هذا اإلطارقررت المحكمة   بشأنها، فإذا

الحكم قرارعلى أن  مصادرةالب لحكم القضائي النهائيل سوف يُنظر

في إطار المساعدة القانونية ، و ذلك صادر من محكمة يابانية

   المشتركة. 

إلى الدولة  النافذة األصولكل أو جزء من نتقال منح او سوف يتم 

 إذا رأى وزير العدل مالئمة ذلك. راسلة الطلب،

 :المزدوجة  يلي عن شرط اإلدانةشرح تكم (4)

 دانة المزدوجة أحدى الشروط القانونية لتقديم المساعدة كما ذكرتعد اال

شرط إلى اليابان و في نفس الوقت، ال تنظر بأعلى الصفحة.  ذلك

 في  لجريمةابين أركان من خالل مقارنة سطحية  المزدوجة دانة اال

 حقائقالت تسعى اليابان إلى معرفة أذا كان، و إنما كل من البلدين

، وكل المشتركة ةموضع طلب المساعدالتي تعد لجريمة المكونة ل

 نارككامل أعلى تحتوي ، الجريمةتلك المتعلقة بالحقائق األخرى 

ذا ، بغض النظر عن إةالياباني القوانينفي  المنصوص عليهم لجريمةا

يتم تسميتها بنفس أو  ،تندرج ضمن نفس التصنيف كانت تلك الجريمة

دانة شرط اال وتطبق تفحص اليابانبهذه الطريقة، المصطلح. و

في ولهذا، ترفض اليابان  .قدر اإلمكان ممكنة المزدوجة بمرونة 

 توافرحاالت قليلة جدا  المساعدة القانونية المشتركة على أساس عدم 

 . زدوجةمشرط اإلدانة ال

 صادرة/ الحفظ )المساعدة التي تنطوي على المُ  أنو من المالحظ أيضا 

مراقبة ، و الجرائم المنظمةقانون معاقبة لالتي يتم تنفيذها و فقا 

ما يسمى بقانون مكافحة الجريمة و هو المسائل األخرى )العائدات، و 



بعبارة أخرى، جة ملموسة، أو تتقتضي إدانة مزدو  (أوسل -المنظمة

 في عليه منصوصوفقا لما هو  الجرائمإلى عتبار بعين اال ُينظر

من منطلق  فيهاأن يكون الحكم  التي من المحتمل، والقوانين اليابانية

نقضاء مدة الجنون، أو اأو تصرف مشروع، أو الدفاع عن النفس، 

   دانة المزدوجة من عدمه. ال، و ذلك في تحديد توافر شرط االتقاضي

 :قائمة اإلختصارات

 : أوسل -

، و مراقبة العائدات، و المسائل الجرائم المنظمةقانون معاقبة 

 .األخرى )ما يسمى بقانون مكافحة الجريمة المنظمة(

 :قانون عائدات الجريمة -

 .منع تحويل عائدات إجرامية قانون

 جافيك: -

 .المالية لإلستخبارات اليابان مركز

 ي: ليا -

 األخرى المسائل و ،التحقيقات في  الدولية لمساعدةا قانون

 .الصلة ذات

 :جهات اإلتصال

 العدل وزارة الجنائية، الشئون مكتب الدولية، الشئون قسم -

 +(18-2-2810 -1888)تليفون: 

 الخارجية، السياسة مكتب ، السالمة و لألمن الدولي التعاون قسم -

 .الخارجية وزارة

  +(18-2-8808-1000)تليفون:  


