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پلیس و دادستان در یک همکاری فَرامرزی
اداره پلیس یک همکاری تنگاتنگ با دادستان های ویژه ای 
دارد که انجام این تحقیقات را در دفتر دادستانی بین المللی 

به پیش می برند.

 بدلیل آنکه این  جرائم در سوئد انجام نپذیرفته، در بیشتر 
موارد هم شهود و هم شاکیان در سراسر جهان پراکنده اند. 

بهمین دلیل اداره پلیس یک همکاری گسترده بین المللی 
برقرار نموده است. 

همچنین اداره پلیس به ادارات پلیس کشورهای دیگر برای 
انجام تحقیقات درباره اینگونه جرائم، بعنوان نمونه از 

طریق انجام بازپرسی با شهودی که در سوئد بسر می برند، 
یاری می رساند.

پلیس تماس بگیرید
آیا در معرض جرائم جنگی قرار گرفته اید؟   ¿

آیا فردی را می شناسید که در معرض جرائم جنگی قرار  ¿
گرفته  باشد؟  

آیا فردی را می شناسید که مرتکب جنایت جنگی شده و در  ¿
سوئد بسر می برد؟ 
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با مرکز تماس پلیس به شماره ۱۱۴۱۴ تماس بگیرید. 
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آیا در معرض جرائم جنگی قرار گرفته و یا 
اطالعاتی د ارید؟ 

آیا اطالعاتی در مورد یک واقعه دارید که می تواند یک نسل 
ک شی، جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی باشد؟ این جرائم 
در سوئد بسیار جدی تلقی گردیده و این امر اهمیت دارد که 

کسانی که مرتکب چنین جنایاتی شده اند مجازات شوند. 

اگر شما یا فردی که می شناسید در معرض جرائم 
جنگی قرار گرفته  و یا فرد مرتکب جرم در سوئد بسر 

می برد، با پلیس تماس بگیرید؟

جنایت علیه بشریت 
اینگونه اِعمال می شود که فردی بعنوان نمونه به قتل  ¿

رسیده، شکنجه شود، در معرض تعرضات جنسی جدی 
قرار گرفته و یا بطور غیرقانونی از کشور اخراج شده و یا 

از او سلب آزادی گردد.

این امر بخشی از یک تعرض گسترده یا قاعدهمند علیه  ¿
یک گروه از مردم غیرنظامی می باشد.

جنایات جنگی 
زیرپا نهادن بعضی از قوانین بین المللی در مورد نحوه  ¿

رفتار با افراد غیرنظامی است که در زمان جنگ بایستی 
رعایت شود. 

اینگونه اعمال می شود که بعنوان نمونه فردی بگونه ای  ¿
که در مغایرت با این قوانین است یکنفر دیگر را به قتل 

رسانده و یا مورد ضرب و شتم قرار می دهد و یا اموال او 
را غارت نموده و یا از بین می برد. 

برای آنکه این امر یک جنایت جنگی محسوب شود بایستی  ¿
این عمل مجرمانه در نتیجه یک درگیری مسلحانه و یا 

اشغال یک سرزمین انجام گرفته و یا در ارتباط با آن باشد، 
به بیان دیگر در پی بروز جنگ و یا در ارتباط با آن بوقوع 

بپیوندد. 

جرائم جنگی، جرائمی همگانی بوده و بدون در نظر 
گرفتن اینکه در کجا و توسط چه کسی ارتکاب یافته، 

قابل بررسی در سوئد می باشند. 
اگر فرد مظنون شهروند سوئد نباشد، ممکن است در 

بعضی موارد به کشور متبوع خود و یا کشوری که در آنجا 
مرتکب جرم شده تحویل داده شود تا در آنجا محاکمه گردد. 
در موارد دیگر بایستی جرم مذکور توسط پلیس سوئد مورد 

تحقیق قرار گیرد.

سوئد به جنایتکاران پناه نمی دهد
این جرائم در سوئد بسیار جدی تلقی می شود و در اینجا به 

مرتکبین این جنایات پناه داده نمی شود. سوئد کنوانسیون 
ژنو و آیین نامه ُرم که دادگاه  جرائم بین المللی الهه بر اساس 

آن تشکیل گردیده را امضاء نموده است.

 این امر بمعنای آن است که سوئد متعهد گردیده که 
مرتکبین نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی 

را ردیابی نموده، از آنها تحقیق بعمل آورد و همکاری الزم 
را بعمل آورد تا این افراد مورد محاکمه قرار گیرند. همه 
کشورها موظفند این جرائم بسیار جدی را در دادگاه های 
خود مورد بررسی قرار دهند و این امر نیز حائز اهمیت 
است که سوئد به  پناهگاهی برای افرادی که مرتکب این 

جنایات گردیده اند، تبدیل نشود.
 

قانون اینگونه می گوید

نسل  کشی 
برعلیه یک گروه از مردم اِعمال می شود که ملیت، نژاد،  ¿

قومیت یا مذهب معینی دارند و این جنایت به این هدف 
انجام می پذیرد که گروه قومی یاد شده بکلی از بین رفته و 

یا بخشی از آن نابود شود. 

این امر می تواند به این شکل انجام گیرد که یک یا چند  ¿
نفر از یک چنین گروه قومی در معرض عملی معین قرار 

گرفته، بعنوان نمونه به قتل رسیده، شکنجه شده و یا در 
معرض تعرضات جنسی جدی قرار گیرند.

مطالب بیشتر پیرامون نسل کشی در قوانین سوئد  
 ماده قانونی )۴۰۶ مصوب سال ۲۰۱۴( در مورد 	 

مجازات نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی.
 ماده قانونی )۱۶۹، مصوب سال ۱۹۶۴( در مورد	 

 مجازات نسل کشی.


