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Geneza kształtowania się umiędzynarodowionego 
sądownictwa karnego na przykładzie Nadzwyczajnych 
Izb Sądów Kambodży

The genesis of the formation of internationalized criminal justice 
on the example of the Extraordinary Chamber of the Cambodian Court 

The Extraordinary Chambers of Courts in Cambodia were set 
up to convict the perpetrators of the genocides that took place in 
Democratic Kampuchea under the rule of the Khmer Rouge. During 
Pol Pot’s rule, the population was exterminated - about 1.7 mil-
lion people were killed, while others were slave labor, tortured or 
treated degradingly or inhumanly. The basis for establishing the Ex-
traordinary Chambers was an agreement between Cambodia and 
the UN on June 6, 2003. The article discusses the genesis of the 
formation of the Extraordinary Chambers of Cambodia as an exam-
ple of internationalized criminal justice. Due to the weakness of the 
domestic legal system and the international character of crimes, 
Cambodia has asked the UN for help in introducing international 
standards of justice. In establishing the Extraordinary Chambers of 
Cambodian Courts, it was emphasized that for the benefit of the 
population, the trial of perpetrators of crimes must take place in 
Cambodia and be carried out by Cambodian and foreign judges and 
prosecutors. The institutional solutions adopted in Cambodia are 
characteristic of the internationalized criminal justice system, ie 
one that operates at the junction of national and international law. 
This manifests itself mainly in the fact that tribunals are established 
by an agreement of the government of the country concerned with 
the UN. A characteristic feature is also the mixed nature of the judg-
es’ squads (they are composed of national judges and delegates of 
the United Nations in proportions established in the agreement).

Keywords: internationalized criminal justice, Cambodia, Demo-
cratic Kampuchea, Khmer Rouge, human rights.

Nadzwyczajne Izby Sądów w Kambodży zostały powołane 
w celu osądzenia sprawców ludobójstw, które miały miejsce w De-
mokratycznej Kampuczy pod panowaniem Czerwonych Khmerów. 
Podczas rządów Pol Pota doszło do eksterminacji ludności – zabito 
około 1,7 milionów ludzi, a innych poddawano niewolniczej pra-
cy, torturom albo traktowano w sposób poniżający lub nieludz-
ki. Podstawą utworzenia Nadzwyczajnych Izb było porozumienie 
między Kambodżą a ONZ z 6 czerwca 2003 roku. W artykule omó-
wiona została geneza kształtowania się Nadzwyczajnych Izb Sądów 
Kambodży jako przykład umiędzynarodowionego sądownictwa 
karnego. Z uwagi na słabość krajowego systemu prawnego i mię-
dzynarodowy charakter przestępstw, Kambodża zwróciła się do 
ONZ o pomoc we wprowadzeniu międzynarodowych standardów 
sprawiedliwości. Powołując Nadzwyczajne Izby Sądów Kambodży 
podkreślono, że dla dobra ludności proces osądzenia sprawców 
zbrodni musi odbyć się w Kambodży oraz zostać przeprowadzony 
przez sędziów i prokuratorów kambodżańskich oraz pochodzących 
z innych krajów. Przyjęte w Kambodży rozwiązania instytucjonal-
ne są charakterystyczne dla umiędzynarodowionego sądownictwa 
karnego, czyli takiego, które funkcjonuje na styku prawa krajowego 
i międzynarodowego. Przejawia się to głównie tym, że trybunały 
są powoływane na mocy porozumienia rządu zainteresowanego 
państwa z ONZ. Znamienną cechą jest także mieszany charakter 
składów sędziowskich (złożone są one z sędziów krajowych i dele-
gowanych przez ONZ w proporcjach ustalonych w porozumieniu).
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Historycznie rzecz biorąc, ściganie międzynarodowych zbrod-
ni należało do wymiaru sprawiedliwości poszczególnych krajów. 
Jednakże wiązało się to z dwoma zasadniczymi problemami. Po 
pierwsze, krajowe sądownictwo bardzo często nie było niezawisłe 
i bezstronne, w szczególności w państwach, które objęte były kon-
fliktem zbrojnym bądź w których miały miejsce rządy dyktatorskie 
czy autorytarne. Po drugie, ściganie sprawców utrudnione było ze 
względu na czynniki polityczne, jak również materialne i procesowe. 

Z tych powodów powołane zostały po II wojnie światowej trybu-
nały wojskowe w Norymberdze i Tokio w celu efektywnego ściga-
nia sprawców zbrodni niemieckich i japońskich (Cassese 2004). Po 
przeprowadzeniu procesów społeczność międzynarodowa nie zde-
cydowała się od razu utworzyć instytucji sądownictwa międzyna-
rodowego (Stasiak 2012). Wszakże zainicjowano działania na rzecz 
przygotowania projektu statutu międzynarodowego – nawet w art. 
6 Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa z 1948 
roku podkreślona została potrzeba stworzenia międzynarodowego 
trybunału ‒ te prace nad utworzeniem zostały wstrzymane przez 
ONZ w 1954 roku (Schabas 2006). Musiało minąć kilka dekad, żeby 
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międzynarodowe sądownictwo uzyskało szeroką akceptację ze stro-
ny ONZ. W latach 90. XX wieku Rada Bezpieczeństwa ONZ powo-
łała dwa trybunały ad hoc: na mocy rezolucji z 25 maja 1993 roku 
utworzony został Międzynarodowy Trybunał Karny ds. Zbrodni Wo-
jennych w byłej Jugosławii (http://www.icty.org/x/file/Legal%20Li-
brary/Statute/statute_827_ 1993_en.pdf 2018), natomiast na mocy 
rezolucji z dnia 8 listopada 1994 roku Międzynarodowy Trybunał 
Karny ds. Zbrodni Wojennych w Rwandzie (http://www.un.org/
Docs/scres/1994/scres94.htm 2018). Oba trybunały mogły powstać 
wyłącznie w oparciu o wiążące rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
podjęte na postawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych 
(Dz.U. z 1947 r. nr 23, poz. 90 ze zm.). Powołanie trybunałów ad 
hoc przez Radę Bezpieczeństwa ONZ spowodowane było rozmia-
rem okrucieństw oraz skalą ludobójstw, jakie miały miejsce w byłej 
Jugosławii oraz Rwandzie. Popełnione zbrodnie przeszły wszelkie 
ludzkie wyobrażenia i wymusiły określone reakcje społeczności mię-
dzynarodowej. Na uwagę zasługuje fakt, że utworzono je tylko do 
sądzenia sprawców przestępstw popełnionych w konkretnych kon-
fliktach zbrojnych. Kolejnym etapem rozwoju międzynarodowego 
sądownictwa karnego było powołanie Międzynarodowego Trybuna-
łu Karnego z siedzibą w Hadze, który jest stałym międzynarodowym 
sądem karnym (Czapliński, Wyrozumska 2014).

Jednakże na przestrzeni ostatnich lat nastąpił rozwój nowej 
formy sądownictwa międzynarodowego określanej jako „umiędzy-
narodowione sądownictwo karne” (tzw. hybrid bądź internationa-
lized albo mixed tribunals). Sądy te określane też bywają mianem 
międzynarodowych trybunałów karnych trzeciej generacji (Milik 
2011). Głównym założeniem tego typu trybunałów jest połączenie 
elementów krajowych i międzynarodowych. Wskazać należy, że co 
do zasady, tworzone są na terytorium państwa, w którym zostały 
popełnione określone zbrodnie, co przekłada się na to, że stanowią 
mniejszy wydatek oraz pozwalają teoretycznie osądzić większą licz-
bę osób. Zwykle składają się z personelu międzynarodowego i lokal-
nego (sędziów, prokuratorów i innych osób niezbędnych do obsługi 
procesu) oraz stosują prawo materialne i procesowe zarówno krajo-
we, jak i międzynarodowe – spowodowane jest to tym, że wdrożone 
muszą zostać standardy dotyczące podstawowych praw człowieka 
(Romano 2010). Ponadto należy wskazać, że w przeciwieństwie do 
typowych sądów krajowych, w proces zaangażowani są zagraniczni 
sędziowie i prokuratorzy, którzy stosują prawo międzynarodowe 
i standardy niezależnie od konkretnej konstytucyjnej struktury da-
nego kraju. Aby zapewnione zostało skuteczne egzekwowanie wy-
roków, trybunały mogą polegać na siłach międzynarodowych, w ca-
łości lub częściowo. Ponadto finansowanie tego typu trybunałów 
opiera się na różnych państwach-darczyńcach i/lub organizacjach 
międzynarodowych.

Celem niniejszej publikacji jest omówienie genezy kształtowa-
nia się umiędzynarodowionego sądownictwa karnego w Kambodży, 
gdzie utworzone zostały Nadzwyczajne Izby Sądów Kambodży dla 
Osądzenia Zbrodni Popełnionych w Czasach Demokratycznej Kam-
puczy (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for the 
Prosecution of Crimes Committed during the Period of Democratic 
Kampuchea). Na uwagę zasługuje fakt, że instytucje tego typu po-
wołane zostały także dla: Bośni i Hercegowiny (Izba ds. Zbrodni Wo-
jennych popełnionych w Bośni i Hercegowinie), Kosowa (Specjalne 
składy orzekające sądów w Kosowie), Libanu (Specjalny Trybunał 

dla Libanu), Sierra Leone (Specjalny Trybunał dla Sierra Leone), jak 
również Timoru Wschodniego (Specjalne Panele Sądzących Poważ-
ne Zbrodnie w Timorze Wschodnim). Powyższe trybunały znajdują 
się aktualnie w innych fazach rozwoju oraz konfrontują się z wielo-
ma różnorodnymi problemami. Ponadto rozważona zostanie kwestia 
związana z efektywnością umiędzynarodowionego trybunału kar-
nego w Kambodży. Z powstaniem i funkcjonowaniem umiędzyna-
rodowionego sądownictwa wiąże się szereg problemów prawnych 
i proceduralnych, które przekładają się na zdolność do stworzenia 
odpowiedniego forum mającego na celu zapewnienie sprawiedli-
wości w Kambodży.

Przedmiot

Według definicji zaproponowanej przez C. Sriram umiędzyna-
rodowiony trybunał karny jest to sąd, w skład którego mogą być 
przyjmowani krajowi i zewnętrzni sędziowie i/lub stosuje mieszankę 
prawa krajowego i międzynarodowego (Sriram 2004). Jak zauważa 
M. Płachta: „zaproponowano swoiste połączenie mechanizmów kra-
jowych z międzynarodowymi w postaci organów, które wprawdzie 
znajdują zakorzenienie i lokalizację na terytorium danego państwa, 
ale równocześnie zawierają różnego rodzaju «elementy zagranicz-
ne» (albo «międzynarodowe»)” (Płachta 2004: 14). Wskazać nale-
ży, że głównym celem wdrożenia umiędzynarodowienia trybuna-
łów jest zapewnienie niezawisłości i bezstronności postępowania 
karnego w okolicznościach, w których pozostawienie kwestii osą-
dzenia sprawców popełnionych zbrodni wyłącznie w kompetencji 
organów krajowych nie gwarantuje rzetelności procesu sądowego 
(Dickinson 2003). Argumentem przemawiającym za utworzeniem 
umiędzynarodowionego trybunału karnego może być także brak 
woli politycznej wśród społeczności międzynarodowej dla utworze-
nia trybunału całkowicie międzynarodowego ad hoc (Burek 2006). 
Stanowią one także atrakcyjną alternatywę dla państw w sytuacji, 
gdy w określonym społeczeństwie występuje brak akceptacji dla 
tradycyjnego międzynarodowego sądownictwa (zauważyć należy, 
że lokalne społeczności mogą nie utożsamiać się z orzecznictwem 
wydawanym gdzieś w „odległej” Hadze) bądź istnieją społeczne 
obawy braku odpowiedniego przygotowania i znajomości lokal-
nej specyfiki przez sędziów tych sądów międzynarodowych (Burek 
2006). Jednakże nie ulega wątpliwości, że ustanowienie tego typu 
sądownictwa możliwe jest w przypadku, gdy państwo dysponuje 
przynajmniej minimalną infrastrukturą sądową i okazuje rzeczywistą 
wolę osądzenia sprawców zbrodni. Za tego rodzaju sądownictwem 
przemawiają także mniejsze wymagania finansowe w stosunku do 
klasycznego trybunału międzynarodowego (Łubiński 2008).

Wskazać należy, że umiędzynarodowione trybunały karne róż-
nią się od siebie, jednakże dla tego typu sądownictwa można okre-
ślić cechy wspólne, które odróżniają je od tradycyjnych trybunałów 
ad hoc, takie jak (http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/mn-
trybunaly _usk.php 2018):

• mieszane składy orzecznicze oraz prokuratorskie (przedsta-
wiciele krajowi oraz międzynarodowi);

• finansowanie ze środków niepochodzących z budżetu ONZ;
• umiejscowienie sądów na terytorium państwa, w którym 

popełnione zostały określone zbrodnie;
• brak obowiązku wydania rezolucji przez Radę Bezpieczeń-
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stwa ONZ na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjed-
noczonych, co jednak powoduje, że państwa trzecie nie są 
zobligowane do współpracy z tymi sądami.

Czerwoni Khmerzy

Królestwo Kambodży uzyskało niepodległość w 1954 roku po 
Konferencji Genewskiej. Stanowiło kontynuację pozostającego pod 
zwierzchnictwem Francji Królestwa Kambodży. Po odzyskaniu nie-
podległości władzę sprawował monarcha Norodom Suramarita (zm. 
w 1960 roku), a następnie jego syn Norodom Sihanouk aż do marca 
1970 roku, kiedy to w wyniku zamachu stanu władzę w państwie 
przejął, wspierany przez Stany Zjednoczone, generał Lon Nol i usta-
nowił Republikę Khmerów (Chandler 2007). Było to wynikiem umac-
niania się, na przełomie lat 60. i 70., wewnętrznej opozycji politycz-
nej wspieranej przez wywiad USA, głoszącej hasła zbliżenia z za-
chodnimi demokracjami, stworzenia w Kambodży republiki w miej-
sce monarchii i zakończenia polityki tolerancji dla komunistycznych 
partyzantów z Wietnamu (Milik 2011). Nie wszyscy zaakceptowali 
prowadzoną politykę proamerykańską. Jednym z ugrupowań, które 
wystąpiło przeciwko rządom generała byli Czerwoni Khmerzy, na 
czele których stał Pol Pot (właściwie: Saloth Sar). Przedstawiciele 
ruchu wywodzili się w większości z Komunistycznej Partii Kambodży 
(Kowalewski 2006). Uzyskali oni także poparcie Sihanouka. Monar-
cha, dążąc do odzyskania władzy w kraju, zawiązał sojusz z dawny-
mi przeciwnikami, przyczyniając się do licznego wsparcia oddziałów 
Czerwonych Khmerów (Chandler 1991). Pomimo wsparcia ze strony 
Stanów Zjednoczonych, jak również Wietnamu Południowego dla 
rządu generała Lon Nol, Czerwonym Khmerom udało się dojść do 
władzy (Jelonek 2008). Po zdobyciu stolicy Phnom Penh ogłosili 
powstanie Demokratycznej Kampuczy, rozpoczynając najbardziej 
krwawy okres w dziejach Kambodży (Stasiak 2012). Wprowadzili też 
nowy kalendarz, zaczynając liczenie lat od momentu objęcia przez 
nich władzy. Rok 1975 stał się rokiem „zerowym” (Milik 2011).

W kwietniu 1975 roku Czerwoni Khmerzy przejęli kontrolę 
nad Kambodżą i rozpoczęli drastyczną reorganizację społeczeń-
stwa i państwa, w wyniku której w ciągu trzech lat, ośmiu miesięcy 
i dwudziestu dni 1,7 miliona Kambodżan ‒ praktycznie jedna piąta 
ludności – zginęło w wyniku głodu, chorób, przemocy, jak również 
masowych egzekucji (Glaspy 2008). Aby zbudować od podstaw ag-
rarną komunistyczną utopię społeczną w Kambodży, reżim położył 
kres wszystkim istniejącym instytucjom gospodarczym, społecznym 
i kulturalnym. Plan zakładał zlikwidowanie pieniądza, handlu, edu-
kacji, buddyzmu, literatury, własności prywatnej, różnorodnego 
stylu ubioru, wolności poruszania się (Chandler 2009). Przywód-
cy ideologiczni Czerwonych Khmerów, czerpiąc z rewolucyjnych 
przykładów Chin, Wietnamu i Korei Północnej, wierzyli, że elimi-
nacja tych „feudalnych instytucji” pozwoli narodowi chłopskiemu 
na zastąpienie rozległej nierówności sprawiedliwością społeczną 
(Short 2016). Polityczna ideologia Czerwonych Khmerów opierała 
się w dużej mierze na maoistowskiej koncepcji osiągnięcia samo-
wystarczalności poprzez agrarny komunizm (Horsington 2004). Ty-
dzień po przejęciu kontroli nowy rząd nakazał wysiedlenie ponad 
dwóch milionów mieszkańców Kambodży, w tym dzieci, osób cho-
rych i starszych, z miast na tereny wiejskie, gdzie zmuszani byli do 
uprawy ryżu i innych roślin. Często całe rodziny były rozdzielone, 

a ludność cały czas pilnowana była przez wojsko. Kontrolowane były 
wszelkie aspekty życia mieszkańców państwa (The Group of Experts 
for Cambodia 1999). Osoby zagrażające reżimowi były eliminowane 
(Stasiak 2012). Ponadto oprócz zgonów związanych z komunistyczną 
reorganizacją gospodarczą, członkowie Czerwonych Khmerów zabili 
setki tysięcy cywilów w krwawych czystkach wymierzonych w osoby 
wykształcone, mniejszości rasowe, osoby religijne, urzędników by-
łego reżimu, jak i samych członków Czerwonych Khmerów, którzy 
postrzegani byli jako wrogowie rewolucji. Utworzona została sieć 
więzień, do których trafiali „konspiratorzy”. Na przykład w latach 
1975-1979 w głównym ośrodku zatrzymań i przesłuchań reżimu Tuol 
Sleng, znanym pod kryptonimem S-21, około 14 000 mężczyzn, ko-
biet i dzieci było przesłuchiwanych, torturowanych, a następnie ska-
zanych na śmierć (Glasby 2008). Szacuje się, że około czterysta tysię-
cy osób zostało zabitych wprost jako wrogowie rewolucji (Chandler 
2009). Przytoczone fakty stanowią jedynie krótki przegląd ogromnej 
tragedii, która rozegrała się w Kambodży. Działalność członków Czer-
wonych Khmerów w zakresie łamanie praw człowieka szokuje swym 
rozmachem, szybkością oraz brutalnością. Raport Grupy Ekspertów 
ONZ potwierdził, że „lata Demokratycznej Kampuczy były naznaczo-
ne nadużywaniem indywidualnych i grupowych praw człowieka na 
ogromną i brutalną skalę” (The Group of Experts for Cambodia 1999).

Przełomowym zdarzeniem było wkroczenie 25 grudnia 1978 
roku armii wietnamskiej, po długich potyczkach granicznych i uciecz-
ce wielu byłych przedstawicieli Czerwonych Khmerów ze wschod-
niego regionu Kambodży (uszli oni przed czystkami partyjnymi 
w szeregach Czerwonych Khmerów). Rządy Czerwonych Khmerów 
zakończyły się 7 stycznia 1979 roku, kiedy lepiej wyposażona ar-
mia wietnamska wraz z siłami opozycyjnymi, pokonała armię Pol 
Pota i zdobyła Phnom Penh. W miejsce Demokratycznej Kampuczy 
powołano Ludową Republikę Kampuczy. Na czele państwa stanął 
Heng Samrinem, a sekretarzem generalnym rządzącej Kampuczań-
skiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej został Pen Sovanem (Morris 1999). 
Na uwagę zasługuje fakt, że nowe władze częściowo składały się 
z byłych członków Czerwonych Khmerów, którzy uciekli do Wietna-
mu podczas czystek – przykładowo ministrem spraw zagranicznych 
został Hun Sen, były działacz Czerwonych Khmerów, który uzyskał 
schronienie na terytorium Wietnamu (Hammer, Urs 2005). Z ko-
lei nowo powołany rząd rządził Kambodżą z wietnamskim wspar-
ciem przez ponad dekadę (Chandler 2009). Rozbite przywództwo 
Czerwonych Khmerów uciekło do Tajlandii, gdzie otrzymało schro-
nienie. Organizowało siły partyzanckie, wspierane przez koalicję 
antywietnamską (w tym Chiny, Tajlandię oraz Stany Zjednoczone), 
których zadaniem była walka z nowymi władzami (Glasby 2008). 
Warto zaznaczyć, że Czerwoni Khmerzy i Sihanouk wspólnie, od 
1982 roku jako Koalicyjny Rząd Demokratycznej Kampuczy, repre-
zentowali Kambodżę na forum międzynarodowym, w tym w ONZ 
(Milik 2011). Ponadto od czasu obalenia Demokratycznej Kampuczy 
różni członkowie Czerwonych Khmerów zostali ponownie wchłonię-
ci przez społeczeństwo i rząd Kambodży. Chociażby główne partie 
polityczne mają bliskie związki z Czerwonymi Khmerami, a część ich 
członków została „wyciągnięta” z dawnych szeregów Czerwonych 
Khmerów. Może to częściowo tłumaczyć historyczną niechęć współ-
czesnych rządów Kambodży do opracowania mechanizmów ściga-
nia sprawców okrucieństw popełnionych w czasach Demokratycznej 
Kampuczy (Horsington 2004).
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Nieudana próba osądzenia sprawców

Przez praktycznie 30 lat nie udało się osądzić sprawców zbrod-
ni dokonanych w trakcie trwania rządów przywódców Czerwonych 
Khmerów. Członkowie ekstremistycznego ugrupowania starzeją się, 
niektórzy umierają, pozostawiając ofiary i ich rodziny bez nadziei 
na postawienie przywódców Czerwonych Khmerów przed wymia-
rem sprawiedliwości. Pol Pot, najwyższy rangą przywódca Czerwo-
nych Khmerów znany jako „Brat Numer Jeden” zmarł w 1998 roku, 
a cztery lata później zmarł Ke Pauk, także jeden z byłych przywód-
ców Czerwonych Khmerów (Klein 2006). Obaj zginęli na wolności, 
nigdy nie ponosząc odpowiedzialności za swoje brutalne zbrodnie. 
Pomimo że 19 sierpnia 1979 roku Rewolucyjny Ludowy Trybunał, 
którego siedzibą był teatr Chaktomuk, uznał za winnych popełnienia 
ludobójstwa Pol Pota oraz Ienga Sary i skazał ich na karę śmierci, to 
nie została ona wykonana. Skazanych nie udało się doprowadzić do 
Trybunału, a proces toczył się in absentia. Ich majątki zostały skonfi-
skowane (de Nike, Quigley, Robinson 2000). Niektórzy komentatorzy 
uznali to za zwykły „pokazowy proces” bez względu na rzetelność 
jego prowadzenia (Hannum 1989). Taka ocena jest nieco uzasad-
niona w świetle amnestii z 1996 roku, kiedy to Ieng Sary został 
ułaskawiony przez króla Norodoma Sihanouka (Horsington 2004). 
Rewolucyjny Ludowy Trybunał jako podstawę prawną przyjął dekret 
z mocą ustawy nr 01 z 15 lipca 1975 roku. Akt ten został uchwalony 
zgodnie z Konwencją o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa, 
którego stroną od 14 października 1950 roku była Kambodża (ht-
tps://treaties.un.org/ 2018).

Ułaskawienie Ienga Sary skłoniło Komisję Praw Człowieka ONZ do 
wydania w kwietniu 1997 roku rezolucji wzywającej Sekretarza Gene-
ralnego do rozważenia utworzenia umiędzynarodowionego trybunału 
(Ehlert 2013). Thomas Hammarberg, ówczesny Specjalny Przedstawiciel 
ONZ ds. Praw Człowieka w Kambodży, spotkał się następnie z rządem 
Kambodży w celu omówienia tej rezolucji. W dniu 21 czerwca 1997 
roku Hun Sen i książę Norodom Ranariddh, ówcześni współrządzący 
Kambodżą, napisali do ONZ, prosząc o pomoc w utworzeniu trybunału 
właściwego dla ścigania byłych członków Czerwonych Khmerów odpo-
wiedzialnych za popełnianie naruszeń podstawowych praw człowieka 
(Horsington 2004). Jednakże rząd Kambodży wykluczył możliwość po-
wołania trybunału o wyłącznie międzynarodowym charakterze. W lip-
cu 1997 roku Kambodżańska Partia Ludowa Hun Sena przeprowadziła 
zamach stanu w celu wyeliminowania rojalistycznej partii FUNCIPEC 
księcia Ranariddha z chwiejnego rządu koalicyjnego, który funkcjono-
wał od czasu współorganizowanych z ONZ wyborów w 1993 roku. Po 
tym zamachu Hun Sen skutecznie przejął kontrolę nad polityką we-
wnętrzną, co przełożyło się również na proces podejmowania decyzji 
dotyczących umiędzynarodowionego trybunału (Klein 2006). Na uwa-
gę zasługuje fakt, że rząd Kambodży wskazywał, iż sprzeciw Chin może 
uniemożliwić powstanie trybunału, jednakże Chiny zapewniły, że nie 
będą się w jakikolwiek sposób sprzeciwiać, jeśli Kambodża wyrazi zgodę 
na przeprowadzenie procesów przed umiędzynarodowionym trybuna-
łem (Luftglass 2004). Wszakże zauważyć należy, że Chiny angażowały 
się w funkcjonowanie Demokratycznej Kampuczy i zależało władzom 
chińskim na tym, aby nie zostać również pociągniętym pośrednio do 
jakiejkolwiek odpowiedzialności za ludobójstwo w Kambodży. Opowia-
dały się zatem za utworzeniem umiędzynarodowionego trybunału, nie 
aprobując powstania trybunału ad hoc.

W odpowiedzi na list rządzących, Zgromadzenie Ogólne ONZ 
wydało rezolucję 12 grudnia 1997 roku, w której zawarto akcepta-
cję prośby utworzenia umiędzynarodowionego trybunału, a także 
powołano Grupę Ekspertów mających ocenić możliwość osądzenia 
przywódców Czerwonych Khmerów oraz przeanalizować możliwość 
powołania instytucji (Stasiak 2012). Niezbędne było również usta-
lenie gotowości współpracy z ewentualnym międzynarodowym 
organem sądowym państw, na terytoriach których przebywali po-
szukiwani przywódcy, w zakresie zatrzymań, aresztowań, ekstradycji 
(Milik 2011). W dniu 18 lutego 1999 roku Grupa Ekspertów ONZ 
przedstawiła Sekretarzowi Generalnemu ONZ, Kofiemu Annan, zale-
cenia dotyczące utworzenia mechanizmu ścigania (Etcheson 2000). 
Zalecenia dotyczyły możliwości powołania trybunału na wzór istnie-
jących trybunałów ad hoc, Międzynarodowego Trybunału Karnego 
dla byłej Jugosławii i Międzynarodowego Trybunału Karnego dla 
Rwandy, który zostałby umieszczony blisko, lecz nie w Kambodży. 
Grupa Ekspertów ONZ wskazała także, że jurysdykcję ograniczyć 
należy do osób odpowiedzialnych za najpoważniejsze naruszenia 
praw człowieka, popełnione podczas istnienia Demokratycznej Kam-
puczy, zatem powinna obejmować tylko okres rządów Czerwonych 
Khmerów (od 17 kwietnia 1975 roku do 7 stycznia 1979 roku) (Hor-
sington 2004). Z kolei rozważając faktyczne możliwości pociągnięcia 
do odpowiedzialności członków Czerwonych Khmerów za najcięższe 
zbrodnie międzynarodowe, w kontekście woli współpracy państw, 
na terytoriach których osoby te mogą przebywać, eksperci ustalili, 
że zdecydowana większość osób, które potencjalnie mogłyby stanąć 
przed trybunałem, znajduje się na terytorium Kambodży (Milik 2011).

Po serii napiętych dyskusji z urzędnikami ONZ Hun Sen napi-
sał do Kofiego Annana we wrześniu 1999 roku, wskazując na trzy 
możliwości zaangażowania ONZ: zapewnienie zespołu prawnego 
i udział w działaniach prowadzonych w trybunale; zapewnienie ze-
społu prawnego do działania wyłącznie w charakterze doradczym 
dla trybunału; lub całkowite wycofanie się z inicjatywy powołania 
trybunału. Takie oświadczenie było podyktowane zapewne tym, że 
wielu byłych członków Czerwonych Khmerów wchodziło wówczas 
w skład rządu Kambodży (Donovan 2003). Aby przełamać ten impas, 
w październiku 1999 roku USA zaproponowały utworzenie umiędzy-
narodowionego trybunału, w dużej mierze w oparciu o pierwszą 
opcję zaangażowania ONZ zaproponowaną przez Hun Sena. W dniu 
8 lutego 2000 roku Kofi Annan stwierdził, że ONZ zgodziłaby się 
na ustanowienie umiędzynarodowionego trybunału, gdyby miała 
większość sędziów międzynarodowych i niezależnego prokuratora 
międzynarodowego, władze Kambodży gwarantowały aresztowanie 
wszystkich oskarżonych na swoim terytorium oraz pod warunkiem, 
że nie będzie stosowane ułaskawienie wobec skazanych (Boyle 
2002). W styczniu 2001 roku Hun Sen zwołał Kambodżańskie Zgro-
madzenie Narodowe, aby ustanowić prawo dotyczące utworzenia 
Nadzwyczajnych Izb w Sądach w Kambodży, których zadaniem było-
by ściganie zbrodni popełnionych podczas okresu Demokratycznej 
Kampuczy (Skilbeck 2008). W przyjętej ustawie zawarto, że Nad-
zwyczajne Izby powinny zostać ustanowione w ramach istniejącej 
kambodżańskiej struktury sądowej i powinny być ukierunkowane 
tylko na osoby odpowiedzialne za najpoważniejsze naruszenia praw 
człowieka, w tym naruszenia prawa Kambodży oraz Konwencji ONZ 
w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. ONZ nie 
zaakceptowało tego, że zgodnie z ustawą Kambodża miała mieć 
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większy wpływ na wybór sędziów i na procedurę, którą stosowały 
składy sędziowskie. Nie została przewidziana również możliwość 
obrony oskarżonych przez adwokatów międzynarodowych – mogli 
oni jedynie asystować obrońcom kambodżańskim (Stasiak 2012). 
Ponadto przewidziane zostało, że wszystkie sądy mają się znajdować 
w Phnom Penh. Powołując się na obawy dotyczące bezstronności, 
niezależności i obiektywizmu, ONZ zaprzestała rozmów z rządem 
Kambodży w dniu 8 lutego 2002 roku (Etcheson 2006). Hans Corell 
(negocjator ONZ) uznał, że rząd Kambodży nie przejawia dostatecz-
nej woli współpracy, a jedynie kluczy próbując narzucić społeczności 
międzynarodowej własną wizję organu sądowego poddanego wy-
łączanie jego kontroli. W związku z tym ONZ nie zamierzała dalej 
prowadzić negocjacji z rządem Kambodży, a tym bardziej firmować 
zaprojektowany przez rząd trybunał (Milik 2011).

Dzięki wsparciu Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozmowy zostały 
wznowione i w czerwcu 2003 roku podpisane zostało porozumienie 
pomiędzy ONZ a Kambodżą. W dniu 16 lipca 2003 roku Kambodżań-
ska Partia Ludowa przedłożyła list podpisany przez Hun Sena w Kam-
bodżańskim Zgromadzeniu Narodowym, wzywając do ratyfikacji 
umowy dotyczącej umiędzynarodowionego trybunału. Umowa zo-
stała formalnie przedłożona Zgromadzeniu Narodowemu w dniu 17 
lipca 2003 roku. W październiku 2004 roku rząd ratyfikował umowę 
(Luftglass 2004). Umowę należy traktować jako traktat międzynaro-
dowy, mimo że ściśle powiązana jest z odpowiednim prawem kra-
jowym. Kolejnym etapem było ogłoszenie w maju 2006 roku przez 
Minister Sprawiedliwości Ang Vong Vathana, że Najwyższa Władza 
Sądownicza Kambodży zatwierdziła 30 sędziów z Kambodży i ONZ, 
którzy będą przewodniczyli długo oczekiwanemu trybunałowi. Sę-
dziowie zostali zaprzysiężeni na początku lipca 2006 roku (http://
news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/5140032.stm 2018).

Podsumowanie

Nie istnieje idealny mechanizm, za pomocą którego można 
pociągnąć do odpowiedzialności sprawców poważnych naruszeń 
praw człowieka. Podczas ostatnich dwóch dekad byliśmy świadkami 
ewolucji różnych międzynarodowych mechanizmów mających na 
celu rozwiązanie problemu poważnych naruszeń praw człowieka. 
Obejmują one wyłącznie międzynarodowe mechanizmy, takie jak 
ustanowienie Międzynarodowego Trybunału Karnego i utworzenie 
Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii oraz 
Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy. W tym okresie 
opracowano również szereg mechanizmów wewnętrznych, takich 
jak południowoafrykańska Komisja Prawdy i Pojednania, a także 
Iracki Trybunał Specjalny w celu zwalczania okrucieństw związanych 
z naruszeniem podstawowych praw człowieka. Kolejnym, nowszym 
rozwiązaniem jest utworzenie umiędzynarodowionych trybunałów 
w Timorze Wschodnim, Kosowie, Sierra Leone, czy w Kambodży. 
Głównym celem powoływania umiędzynarodowionych trybunałów, 
takich jak w Kambodży, jest przeprowadzenie uczciwych procesów 
sądowych, które będą skazywały sprawców odpowiedzialnych za 
zbrodnie i formalnie uznają zło wyrządzone ofiarom. Oprócz tego 
głównego celu, trybunał może zostać utworzony również w celu 
rehabilitacji systemu sądowniczego kraju, przywrócenia zaufania 
obywatela do krajowego systemu sądowego i odstraszania poten-
cjalnych przyszłych sprawców. Wszystkie te cele należy rozpatrywać 

w świetle stabilności politycznej i systemu sądowniczego określone-
go państwa. Ponadto wskazać należy, że wszelkie zdobyte doświad-
czenia przez społeczność międzynarodową związane z utworzeniem 
umiędzynarodowionego trybunału przekładać się będą na lepsze 
przygotowanie kolejnych trybunałów, dzięki czemu będą one lepiej 
dostosowane do warunków politycznych i prawnych, aby skutecz-
nie ścigać sprawców, którzy dopuścili się poważnych naruszeń praw 
człowieka.
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