
سویدنـ 
برای جنایتکاران جنگی، 

پناه داده نمیشود
برای شما که منکوب شده اید و یا هم کدام معلومات دارید

پولیس و سارنواالن در امتداد سرحدات ملی، 
با هم هماهنگی دارند

پولیس با سارنواالن ورزیده که بررسی های خود را در 
دفتر سارنواالن بین المللی اجرا میکنند، همکاری نزدیک 

دارد.
 

بخاطر اینکه جرایم در سویدن  صورت نگرفته، لذا 
شاهدان و مدعیان معموالً در سراسر جهان موجود بوده 

میتوانند.

بهمین خاطر پولیس سویدن همکاری وسیع بین المللی 
دارد. پولیس سویدن مقامات پولیس خارجی را در انجام 
بررسیهای جرایم نیز کمک میکند، بگونِه مثال، حمایت 

پولیس خارجی توسط بازجویی شاهدان در سویدن.

با پولیس بتماس شوید
آیا شما منکوب شده اید؟   ¿

آیا شما کسی را میشناسید که منکوب شده باشد؟   ¿

آیا شما کسی را میشناسید که یک جنایت را مرتکب شده و  ¿
در سویدن زندگی میکند؟ 

 .

 registrator.kansli@polisen.se لطفاً خود را در ویبسایت 
 راجستر کنید و دکمِه 
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 یا )گروِه بررسی جرایم جنگی( را کلیک کنید، و یا هم با 

مرکز پولیس به شمارِه 11414 بتماس شوید. 
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آیا شما منکوب شده اید و یا هم کدام معلو مات دارید؟ 
آیا شما در بارِه کدام واقعٔه که در ان قتل عوام، جنایات بشری 

و یا هم جنایات جنگی شده باشد،  معلومات دارید؟  این جرایم در 
سویدن جرایم سنگین شمرده میشوند، و اشخاصیکه چنین جرایم 

را مرتکب میشوند باید مجازات شوند. 

اگر شما و یا هم یک فرد دیگر در معرض جنایت قرار 
 گرفته اید و یا هم مرتکبین جنایایت جنگی را میشناسید 

که در سویدن زندگی میکنند، پس با پولیس بتماس شوید؟

جنایات علیه بشریت  
تحت این نوِع جنایات، ممکن است یک شخص بقتل برسد،  ¿

شکنجه شود، مورد سؤ استفادِه جنسی قرار گیرد و یا هم 
بگونِه غیر قانونی از کشور اخراج و یا بازداشت گردد.

جنایات بشری شاخه یی از حمالت وسیع و یا حمالت  ¿
سیستماتیک است، و باالی یک گروِه افراد ملکی براه 

انداخته میشود.

جنایات جنگی 
بطور مثال، نقض بعضی از قوانین بین المللی که در جنگ  ¿

تطبیق میگردد و چگونگی برخورد با افراد ملکی را در 
جریان جنگ بیان میکند. 

جنایات جنگی میتواند توسط یک فرد بمقصد کشتن،  ¿
استفادِه سؤ از یک شخص، و یا هم بخاطر دزدیدن و یا 

تخریب دارایی یک شخص، بنحِو که این قوانین را نقض 
کند، صورت گیرد. 

براینکه چنین اعمال در جمله جنایت جنگی حساب گردد  ¿
چنین اعمال بطور مسلسل و یا هم به کدام طریق دیگر 
بنحوی مرتبط به برخوردهای مسلحانه و یا در اشغال 

صورت گیرد. یعنی به این منظور که این چنین واردات ها 
به حیث تسلسل و یا هم ارتباط با جنگ داشته باشد. 

جنایات جنگی، جنایات جهانی است و این جنایات 
بدون توجه به اینکه در کجا و توسط کی صورت 

گرفته، میتواند در سویدن بررسی شود. 
اگر متهم شهروند سویدن نباشد، پس ممکن است در بعضی 

مواقع شخص متهم به کشور اقاموی و یا هم به کشور که 
در آن جنایت صورت گرفته، تحویل داده شود. در غیر آن، 

جنایت باید توسط پولیس سویدن بررسی گردد.

کشور سویدن به جنایتکاران جنگی پناه 
نمیدهد

در سویدن این جنایات بسیار سنگین پنداشته میشوند و 
به عامالن آن پناه داده نمیشود. کشور سویدن کنوانسیون 

جینیوا و اساسنامِه روم، که اساس محکمِه جنایت بین المللی 
در شهر هاگ میباشد، را امضا کرده است.

 و این بدین معنیست که کشور سویدن به همکاری در 
ردیابی و بررسی عاملین قتل عام، جنایات بشری و جنایات 

جنگی، متعهد میباشد.  همه کشور ها وظیفه دارند تا این 
جنایات را مورد پیگرد قانونی قرار دهند و این بسیار مهم 

است که کشور سویدن برای افرادیکه چنین جنایات را 
مرتکب میشوند، به یک النِه امن مبدل نگردد.

قانون چنین میگوید 

قتل عوام 
هدِف قتل عام یک گروه مشخص قومی، نژادی، و یا هم  ¿

دینی است و این عمل بمنظور تخریب کامل و یا هم تخریب 
قسمی مردم عام،  صورت میگیرد. 

قتل عام میتواند توسط یک فرد و یا هم گروِه افراد صورت  ¿
گیرد، و در آن مردم بقتل میرسند، شکنجه میشوند و یا هم 

مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند.

¿ 

 معلومات بیشتر در بارِه جنایات جنگی در قانون 
سویدن  

 قانون)2014: 406( ، در بارِه مجازات بخاطرقتل عام،	 
جنایات بشری و جنایات جنگی.

قانون )1964: 169(، در باره، مجازات بخاطر قتل عام.	 


