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Поліція та прокуратура співпрацюють через 
кордони

Поліція тісно співпрацює зі спеціалізованими 
прокурорами Міжнародної прокуратури, які ведуть 
розслідування.  

Оскільки злочини скоєні не в Швеції, як свідки, так 
і жертви часто розкидані по всьому світу. Тому 
поліція приймає участь у масштабній міжнародній 
співпраці. 

Поліція Швеції також допомагає іноземним 
поліцейським органам у розслідуванні цих 
злочинів, наприклад, опитуючи свідків, які 
перебувають у Швеції.

Зверніться до поліції
 ¿ Ви стали жертвою? 

 ¿ Ви знаєте когось, хто став жертвою? 

 ¿ Ви знаєте когось, хто вчинив військові 
злочини і зараз перебуває у Швеції? 

Надішліть листа на електронну адресу 
registrator.kansli@polisen.se з позначкою "група 
розслідування воєнних злочинів" (gruppen för utredning 
av krigsbrott) або зателефонуйте до контактного центру 
поліції за номером 114 14.

polisen.se



Ви стали жертвою або володієте інформацією?

У вас є інформація про подію, яка могла б вважатись 
геноцидом, злочином проти людяності або воєнним 
злочином? У Швеції ці злочини вважаються дуже 
серйозними, і важливо, щоб ті, хто їх вчинив, були 
покарані. 

Зверніться в поліцію, якщо ви або хтось із ваших 
знайомих став жертвою таких злочинів, або якщо 
злочинець знаходиться в Швеції.

Злочин проти людяності 
 ¿ здійснюється, наприклад, шляхом вбивства, 
тортур, серйозного сексуального насильства або 
незаконної депортації або затримання.

 ¿ є частиною великомасштабного або систематичного 
притискання групи цивільних осіб.

Воєнні злочини 
 ¿ Порушення деяких міжнародних правил, які  
застосовуються на війні, наприклад, про поводження з 
цивільним населенням. 

 ¿ Наприклад, це може бути вбивство, заподіяння 
фізичної або психічної шкоди, пограбування або 
знищення майна в спосіб, який порушує ці правила. 

 ¿ Воєнний злочин повинен бути пов’язаний з 
збройним конфліктом чи окупацією, тобто бути 
наслідком війни чи пов’язаним з нею. 

Воєнні злочини є універсальними, тому їх можна 
розслідувати в Швеції незалежно від того, де і ким 
вони були вчинені. 

Якщо підозрюваний не є громадянином Швеції, у 
деяких випадках цю особу можуть екстрадувати до 
країни походження або до країни, де було вчинено 
злочин, для притягнення до відповідальності. 
В іншому випадку злочини має розслідувати 
шведська поліція.

Швеція не надає притулку злочинцям

У Швеції ці злочини вважаються дуже серйозними, 
тому злочинці не можуть отримати притулок у 
країні. Швеція підписала Женевські конвенції та 
Римський статут, якими керується Міжнародний 
кримінальний суд в Гаазі. 

Це означає, що Швеція взяла на себе зобов’язання 
відстежувати та сприяти притягненню до 
відповідальності осіб, винних у геноциді, злочинах 
проти людяності та військових злочинах, а також 
приймати участь у розслідуванні цих злочинів. 
Усі країни зобов’язані переслідувати винних у цих 
дуже серйозних злочинах, і важливо, щоб Швеція 
не стала притулком для таких злочинців.

Так говорить закон

Геноцид 
 ¿ злочин, націлений на певну етнічну, расову або 
релігійну групу і вчинений з метою повного або 
часткового знищення цієї групи. 

 ¿ може бути скоєний, наприклад, шляхом вбивства, 
тортур або сексуального насильства над однією або 
багатьма особами з такої групи.

Детальніше про шведське 
законодавство щодо воєнних 
злочинів

Закон (2014: 406) "Про покарання за 
геноцид, злочини проти людяності та 
воєнні злочини".

Закон (1964:169) "Про покарання за 
геноцид".


