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Abstract

The communist party Khmer Rouge took over the power in Cambodia in 1975, and ruled the 

country until the beginning of 1979. During these years they attempted to create a completely

new society, a true Khmer nation, which involved massive economic and social 

reorganisation and elimination of people which did not fit in the new ideal. 

Three decades has passed since the genocide, and the senior leaders of the Khmer 

Rouge will now be tried in the Khmer Rouge tribunal, which consists of both Cambodian and 

international judges and prosecutors. The integrity of those tribunal representatives will be 

crucial for the integrity of the tribunal as a whole and thus also for the outcome of the 

processes. It is hard to determine whether the purposes for demand of accountability will be 

satisfied, it is though clear that there are many obstacles in the way for an unproblematic and 

fair procedure. 

Nyckelord: Kambodja, mänskliga rättigheter, ansvarsutkrävande, ECCC, integritet

Antal tecken: 73 609
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1 Inledning

För tre decennier sedan skedde ett av vår tids mest omfattande folkmord. Ingen i den 

kambodjanska befolkningen lämnades oberörd. Kambodja har sedan dess präglats av 

instabilitet, både politisk och ekonomisk, vilket har föranlett att makthavarna varken kunnat 

eller velat utkräva ansvar. Ett par tafatta försök har visserligen initierats, men processerna har 

inte uppfyllt internationell standard och straffpåföljderna har aldrig genomdrivits. De 

ansvariga förövarna under Khmer Rougeregimen har således ännu inte ställts till svars för sina 

handlingar. 

För att både Kambodja och dess befolkning skall kunna lämna de hemska åren under det 

sena 70-talet bakom sig och kunna gå vidare, krävs dock att historien kommer upp till ytan 

och bearbetas på ett adekvat sätt. I detta syfte kontaktade Kambodjas regering för tio år sedan 

FN1 och efterfrågade assistans vid skapande av en tribunal för ansvarsutkrävande av forna 

Khmer Rougeprofiler. Efter många år med långt ifrån problemfria förhandlingar fattade 

parterna en överenskommelse, vilken fastställde riktlinjerna för tribunalen och således 

föranledde bildandet av ECCC2.

För att ansvarsutkrävandet skall tjäna sina grundläggande syften krävs dock att 

rättsprocesserna i tribunalen genomförs på ett korrekt sätt. I ett utvecklingsland som 

Kambodja fungerar inte alla mekanismer för att säkerställa ett sådant förfarande på ett 

tillfredsställande sätt, varför FN, har en viktig roll i processen. Ännu större ansvar, för 

utgången i målen samt huruvida syftena för ansvarsutkrävande säkerställs, har dock de 

nationella och internationella domarna och åklagarna som utsetts att åtala och döma i de 

stundande rättsprocesserna.

1.1 Frågeställningar

Det återfinns varierade bakgrundsfaktorer till varför ansvar skall utkrävas. För att dessa skall 

kunna säkerställas krävs att rättsprocesserna utförs på ett korrekt sätt samt att representanterna 

i tribunalen är enade och strävar mot samma mål. Frågeställningar som kommer att behandlas 

lyder således enligt följande:

                                                
1 FN, Förenta Nationerna. 
2 ECCC, Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia. 
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 Varför skall ansvar utkrävas i Kambodja?

 Vad har de nationella respektive internationella domarnas och åklagarnas integritet för 

betydelse för tribunalens utgång? 

 Kommer Khmer Rougetribunalen att tillfredsställa ansvarsutkrävandets syften? 

1.2 Avgränsning

Domarnas och åklagarnas integritet skulle med fördel undersökas mer noggrant genom 

exempelvis intervjuer och informationssökning i Kambodja. Detta har dock inte varit 

praktiskt möjlig inom ramen för denna uppsats varför en värdering har genomförts utifrån de 

förutsättningar som i funnits att tillgå. I vissa fall har önskvärda aspekter inte kunnat jämföras 

mellan de nationella och internationella domarna och åklagarna, då informationen ifråga inte 

funnits tillgänglig.  

1.3 Teori

Khmer Rougetribunalen har planerats sedan slutet av 90-talet, varför det även i viss mån finns 

behandlat i litteraturen. Den information som framkommit är dock främst deskriptiv; den 

beskriver allt ifrån övergreppen som Khmer Rouge utförde till hur förhandlingarna kring en 

tribunal initierades och genomdrevs. Dessa skeenden är dock relativt likvärdiga; snarlika 

aspekter behandlas och inga större meningsskiljaktigheter förekommer. Den mer presumtiva

diskussionen kring ansvarsutkrävandets utgång är dock mer levande; vissa menar att FN 

borde ha dragit sig ur förhandlingarna kring bildandet av en hybridtribunal då Kambodja 

vägrade medge en majoritet av internationella domare medan andra menar att en kambodjansk 

tribunal med visst internationellt inflytande är det mest lämpade tillvägagångssättet i syfte att 

möjliggöra ett adekvat ansvarsutkrävande. 

En aspekt har dock genomsyrat debatten ända sedan förhandlingarna kring en 

hybridtribunal initierades; nämligen att det kommer att bli en splittring mellan nationella och 

internationella domare i de kommande processerna. Då utgången i rättsprocesserna och 

betydelsen för dess syften är av en ytterst prediktiva karaktär, är det inte tvunget att välja sida, 

utan båda linjerna beaktas vid diskussion kring tribunalens lämplighet i ansvarsutkrävandets 

syften. 
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Aspekter som inte är specifika för Kambodja, såsom exempelvis syften för 

ansvarsutkrävande varierar till viss del mellan olika författare. Huvudsyftena är dock 

desamma, och vissa författare väljer att bara behandla ett par av dem. Ratner och Abrams

teori3 om syften för ansvarsutkrävande valdes då den innefattar de syften som de flesta är 

överens om, samt att han även innefattar ett par syften som är behandlade i mindre 

utsträckning. Ratner har även mycket erfarenhet inom området, han ingick exempelvis i den 

amerikanska delegationen som försökte förhandla fram ett avtal kring bildandet av ECCC. 

Syftena kompletteras dock även med den de uttalanden som Hun Sen och den kambodjanska 

regeringen i övrigt har framlagt som huvudsakliga syften för bildandet av tribunalen. 

Beroende på ämnets karaktär, har mycket information erhållits från Internet. 

Elektroniska källor anses generellt sett vara mindre tillförlitliga än tryckt material. Artiklar 

har dock erhållits från välkända databaser, samt även jämförts med annat material för att 

möjliggöra en uppskattning av sanningsvärdet. Vidare har valet av hemsidor varifrån 

information inhämtats behandlats selektivt; enbart officiella hemsidor som har betraktats som 

trovärdiga och tillförlitliga har använts för faktainhämtning, samtidigt som materialet i 

möjligaste mån jämförts med andra källor.

1.4 Metod

Analys har genomförts av graden av integritet hos såväl de nationella som internationella

domarna och åklagarna. För detta ändamål har profilerna för de utvalda representanterna 

granskats, men även rekryteringsprocessernas utförande har utretts då de anses inneha en 

avgörande roll för graden av integritet hos de enskilda representanterna samt för tribunalen i 

sin helhet. Begreppet integritet kan likställas med hederlighet eller helgjutenhet, vilket innebär 

att veta sitt mål och kunna handla efter sin övertygelse och stå emot påtryckningar.4 Vidare 

har analys genomförts av hur integritetsgraden hos tribunalen förväntas inverka på 

ansvarsutkrävandets syften. 

För att möjliggöra detta har inledningsvis bakgrunden till problematiken redovisats; 

detta för att skapa en grundläggande förståelse till varför ansvar skall utkrävas i Kambodja 

samt vilken historia de kambodjanska domarna och åklagarna kan tänkas ha. Därefter 

redogörs syftena för ansvarsutkrävande. Vidare beskrivs tribunalens uppbyggnad samt hur 

                                                
3 S. R. Ratner & J. S. Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law, 2001, s. 155.
4 Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212287&i_word=integritet, hämtad 2007-12-
14. 
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rekryteringen av nationella och internationella domstolsrepresentanter genomfördes. Efter det 

följer en redogörelse för de enskilda representanterna i tribunalen, varefter mönster i 

rekryteringsprocessen eftersöks. Avslutningsvis sammanlänkas dessa beståndsdelar i en 

analys som undersöker tribunalen som ett medel för ansvarsutkrävande, med utgångspunkt i 

domarnas integritet och syftenas säkerställande.        

Då mycket av den information som eftersökts till uppsatsen är ny och ständigt 

uppdateras, har det varit problematiskt att enbart behandla information från böcker. Ämnets 

karaktär bidrar till att information har eftersökts i mer snabbt föränderliga medier, såsom 

exempelvis tidningsartiklar och framförallt Internetkällor. Kontakt har även tagits med 

experter inom området; mailkontakt har förts med såväl den kambodjanska som FN-stödda 

delen av tribunalen. Dessa har bidragit med information kring domar- och 

åklagarrepresentanter, rekryteringskriterier med mera.
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2 Ansvarsutkrävande i Kambodja

För tre decennier sedan genomled den kambodjanska befolkningen fruktansvärda och 

ofattbara kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Förövarna åldras utan att ännu ha ställts 

till svars för sina handlingar. Khmer Rougetribunalens bildande förväntas dock medföra att de 

ansvariga ställs inför rätta och att syftena för ansvarsutkrävande tillfredsställs. 

2.1 Bakgrund

Den 17 april 1975 tog kommunistpartiet Khmer Rouge över makten i Kambodja. Detta 

utgjorde vändpunkten för ett decenniums kamp, som hade påbörjats redan under tiden för 

prins Norodom Sihanouks styre. Prins Sihanouk lyckades under sina år vid makten, 1953-

1970, kontrollera och marginalisera Khmer Rouge. Trots detta överlevde partiet, vilket 

möjliggjordes genom stöd från vietnamesiska kommunistledare. I mars 1970 övertogs prins 

Sihanouks kungadöme genom en blodig statskupp, ledd av premiärminister Lon Nol och prins 

Sisowath Sirik Matak. Den nya regeringen sympatiserade med USA5 i kriget mot Vietnam, 

vilket medförde förnyad motivation i Khmer Rouges kamp. Sihanouk inrättade en 

oppositionsregering, och kom paradoxalt nog snart att alliera sig med det khmeriska 

kommunistpartiet. Lon Nols regering hade visserligen stöd från USA, men militärmakten var 

svag och ledarskapet korrupt, vilket medförde att Khmer Rouge tog kontroll över allt större 

områden i landet. När USA drog tillbaka sin assistans till Kambodja 1975, var det således fritt 

fram för Khmer Rouge att överta makten och bilda den nya staten Democratic Kampuchea.6

Khmer Rouge förde en strikt politisk filosofi, vilket kom att prägla det diktatoriska och 

proletära ledarskap som användes i syfte att skapa en suverän, självständig och ”ren” 

khmerisk nation. Den nya nationen skulle skapas genom en massiv omorganisering av de 

ekonomiska och sociala strukturerna samt förföljelse och fysisk eliminering av dem som 

ansågs utgöra ett hot mot det nya systemet. Khmer Rouge betraktade sig själva som mer än 

bara ett parti och en regering, de ansåg sig utgöra en rörelse vars ansvar var att omstrukturera 

hela samhället. Landet delades in i zoner som i sin tur delades in i mindre regioner. Inom 

dessa distrikt organiserades befolkningen i kooperativ, vilka övervakades och leddes av 

                                                
5 USA, United States of America. 
6 S. R. Ratner & J. S. Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law, 2001, s. 267. 
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partimedlemmar. Maktcentrumet var beläget i huvudstaden Phnom Penh, varifrån direktiv 

utdelades till de regionala och lokala ledarna. Vägran att implementera och efterfölja 

direktiven kom så småningom att leda till utrensning i de egna leden.7

Åren 1975-1979 präglades av brutala kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det 

första som skedde efter Khmer Rouges maktövertagande var en massiv evakuering av 

städerna; uppskattningsvis 2-3 miljoner människor tvingades ut på landsbygden. Åtgärden 

motiverades med hot om nya amerikanska bombningar, men i själva verket ville Khmer 

Rouge främst föra bort befolkningen från sådant som skulle kunna utgöra ett hot mot partiets 

vision om Kambodja. Evakueringen syftade dels till att begränsa möjligheten för 

revolutionära grupper att göra uppror, men även till att skapa ett samhälle grundat på 

kollektivjordbruk. Enbart de jordbrukarna som redan bodde på landsbygden ansågs vara 

riktiga, ”rena” khmerer. Många äldre och svaga klarade inte de påfrestande marscherna till 

landsbygden; även brist på mat, vatten och medicin resulterade i många dödsfall.8

När de överlevande stadsborna anlänt till landsbygden organiserades de i enorma 

kollektiva farmer, där de tvingades arbeta under ständig övervakning av Khmer Rougeledare. 

Långa arbetsdagar sju dagar i veckan, otillräcklig matransonering, ifråntagande av personliga 

tillhörigheter och pengar samt upplösning av familjestrukturen utgör några exempel av 

behandlingen som befolkningen tvingades utstå. Avvikelse i något hänseende straffades, ofta 

med döden.9

Khmer Rouge betraktade vissa grupper av människor som ett särskilt hot mot regimen, 

varför de således utrotades. Till dessa grupper hör företrädare av Lon Nol-regimen, etniska 

minoriteter såsom vietnameser, chammuslimer, kineser och thailändare, utbildade och 

intellektuella samt religiösa ledare. Sökandet efter potentiella regimmotståndare kom så 

småningom även att omfatta det egna partiet; Khmer Rougeledare avrättades exempelvis efter 

anklagelse om tillhörighet till KGB10 eller Vietnam. Många misstänka förrädare fördes till S-

21, den före detta flickskolan som kom att användas som fängelse. Fångarna utsattes för 

konstant tortyr i syfte att tvinga fram erkännanden om brott mot regimen eller tillhörighet till 

otillbörlig spionageorganisation. Av de uppskattningsvis 20 000 fångar som anlände till S-21, 

klarade sig enbart sex stycken därifrån levande.11

                                                
7 S. R. Ratner & J. S. Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law, 2001, s. 268ff. 
8 S. R. Ratner & J. S. Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law, 2001, s. 270f.
9 S. R. Ratner & J. S. Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law, 2001, s. 271f. 
10 KGB, Komitet Gosudarstvennoj Bezopasnosti, Kommittén för statens säkerhet. 
11 S. R. Ratner & J. S. Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law, 2001, s. 274f.
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Vissa övergrepp 1975-1979 följde tydliga mönster, såsom exempelvis förföljelsen av de 

etniska minoriteterna. Andra kränkningar skedde i frånvaro av en tydlig struktur, vissa kan 

även ha skett utan regimens vetskap. Barn medgavs maktbefogenhet över andra människors 

liv eller död, vilket ofta ledde till att de utförde oberäkneliga övergrepp, som en konsekvens 

av hat eller rädsla. Det är dock problematiskt att avgöra vilka som utgjorde förövare och vilka 

som var offer, då ytterst begränsad bevisning finns att tillgå. Det råder delade meningar kring 

hur många offer som Khmer Rougeregimen gav upphov till, men uppskattningsvis 1,5-3 

miljoner, eller cirka 20 % av Kambodjas befolkning, miste sitt liv under åren 1975-1979. Viss 

dokumentation skedde, främst i tortyrfängelserna, men avsaknaden av adekvat bevismaterial 

kommer att utgöra ett problem vid ansvarsutkrävandet av de forna Khmer Rougeledarna.12       

Vietnam och Kambodja förde parallellt ett lågintensitetskrig i gränszonerna. Detta krig 

intensifiersades under 1977, vilket ledde till att Vietnam så småningom sände trupper in i 

Kambodja. I december 1978 invaderade vietnameserna landet i full skala, och i början av 

1979 var kambodjanerna besegrade och Vietnam tillsatte en ny regering i Kambodja. Senare 

samma år åtalades de framstående Khmer Rougeprofilerna Pol Pot och Ieng Sary, och dömdes 

in absentia till döden. Dessa domar verkställdes dock aldrig och erkändes inte heller 

legitimitet från omvärlden. Trots vetskap om Khmer Rouges ansvar för det storskaliga 

dödandet av den kambodjanska befolkningen vägrade omvärlden, däribland även FN, att 

erkänna den nya regeringen; Khmer Rouge representerade Kambodja i FN fram till år 1992.13      

2.2 Syften för ansvarsutkrävande

Det förekommer varierande andledningar till varför allvarliga kränkningar av de mänskliga

rättigheterna bör efterföljas av utkrävande av ansvar. För det första är ansvarsutkrävande av 

stor vikt för dem som lidit offer för övergrepp; de tillägnas upprättelse i form av rättvisa och 

ett avslut. En sådan uppgörelse med det förgångna är oftast inte tillräcklig för offren och deras 

omgivning, men det har åtminstone visat sig vara betydelsefullt att förövarna ställs till svars 

för sina handlingar. Ansvarsutkrävande syftar även till återuppbyggnad och skapande av 

nationell försoning i ett samhälle, som sannolikt efter grova kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna blivit traumatiserat. En sådan process skulle kunna vara beroende av att 

                                                
12 S. R. Ratner & J. S. Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law, 2001, s. 275f.
13 S. R. Ratner & J. S. Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law, 2001, s. 277ff.
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ansvariga aktörer förklaras skyldiga, för att på så sätt dokumentera historien eller initiera en 

offentlig dialog kring vad som skett samt hur samhället skall kunna gå vidare.14

Dessutom har ansvarsutkrävande mekanismer ett preventivt syfte; potentiella förövare 

avskräcks att i framtiden utföra liknande kränkningar då de är medvetna om de presumtiva 

konsekvenserna, samtidigt som prevention mer generellt skapas genom främjande av rättvisa, 

institutionella reformer i statsapparaten samt respekt för lagen. Studier har dock visat att det 

preventiva syftet inte har denna önskvärda effekt i realiteten. Vidare framhålls rehabilitering 

av förövaren, moralisk upprättelse samt rättviseteorin, om att de som begått brottsliga 

handlingar skall straffas, som skäl för ansvarsutkrävande.15  

Kambodjas premiärminister Hun Sen menar att syftet med skapandet av tribunalen och 

således att utkräva ansvar, är att kunna inbringa rättvisa till befolkningen som led offer för 

regimens övergrepp samt att bereda möjlighet att lägga den mörka historien bakom sig.16 Den 

kambodjanska regeringen framhåller dessutom att tribunalens ansvarsutkrävande syftar till att 

utveckla de internationella humanitära principerna i Kambodja samt att förebygga att liknande 

händelser skall kunna ske igen. ECCC syftar även till att underhålla freden i landet och den 

alltmer stabiliserade politiska situationen samt till att möjliggöra en nationell försoning. Detta 

bör dock ske med hänsyn till Kambodjas självständighet och suveränitet.17   

2.3 Korruption i Kambodja

Kambodja tillhör de mest korrumperade länderna i världen; med ett korruptionsindex på 2,018

befinner sig landet bland de 20 mest korrumperade av de sammanlagt 180 undersökta 

staterna.19 Korruptionsindex har även visat sig korrelera med förekomsten av mutor; ett lägre 

index medför ett mer frekvent användande av mutor. Undersökningar har genomförts kring 

förekomsten i världens länder. Kambodja hamnar i kategorin som anses vara mest benägen att 

emottaga mutor i utbyte för tjänster, vilket 72 % av de tillfrågade någon gång gjort.20

                                                
14 S. R. Ratner & J. S. Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law, 2001, s. 155.
15 S. R. Ratner & J. S. Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law, 2001, s. 155. 
16 C. Etcheson, A ”Fair and Public Trial”: A Political History of the Extraordinary Chambers, 2006, s. 10.
17 S. An, The Khmer Rouge Tribunal: What it Means for Cambodia, 2006, s. 27f. 
18 Transparency International bedömer korruptionsindex utifrån tolkning av affärsmänniskor samt 
landsanalytiker. Skalan varierar mellan 1-10, där lägre siffror innebär en högre grad av korruption. Det krävs 
åtminstone tre undersökningar eller expertutlåtanden för att ett land skall tillägnas ett korruptionsindex. 
19 Transparency International, http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007, hämtad 
2007-12-14. 
20 Transparency International, Report on the Transparency International Global Corruption Barometer 2007, 
2007, s. 4ff. 
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Polisen, tätt följt av rättsväsendet, utgör globalt de institutioner som i störst utsträckning 

präglas av problem med mutor, vilket är problematiskt då samma institutioner ansvarar för 

åtgärder i syfte att motverka korruptionsrelaterade handlingar. I Kambodja har korruptionens 

inflytande över olika institutioner jämförts, en undersökning som visar att domstolsväsendet, 

följt av poliskåren och de politiska partierna anses vara mest drabbade av korruption och 

förekomst av mutor. Den största andelen tillfrågade kambodjaner tror dessutom att 

korruptionen kommer att öka de kommande åren.21

Det kambodjanska rättssystemet är korrupt. Domare mutas, vilket innebär att den som 

har råd att betala högst mutor vinner rättstvisten. För att tribunalen skall kunna fungera, krävs 

ett medvetet urval av domare. Utifrån nomineringslistan av de kambodjanska domarna 

återfinns en tvivelaktig skara kandidater. Vissa av dem har varit inblandade i korruption, 

andra är oerfarna och har knappt slutfört sina studier. Juridikstudier har genomförts i 

exempelvis Kazakstan, Ryssland och Vietnam; länder som inte är kända för hög standard 

inom området. Domarna påverkas av den miljö de har arbetat i tidigare; om de har tjänstgjort 

under tvivelaktiga förhållanden eller under hot, är det ytterst osannolikt att de skulle ha 

utvecklat ett självständigt sätt att tänka och arbeta. I dagens läge har få kambodjaner 

förtroende för det inhemska rättssystemet; de anser systemet vara både korrupt och orättvist. 

Den generella bilden är att rättssystemet tjänar statens, och inte folkets, syften. En farhåga är 

att de kambodjanska domarna kommer att följa politiska direktiv.22

                                                
21 Transparency International, Report on the Transparency International Global Corruption Barometer 2007, 
2007, s. 6ff.
22 S. Chhay, T. Saray & O. Vandeth, Likely Impact on Cambodian Courts and Society, 2006, s. 111ff. 
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3 Khmer Rougetribunalen

För tio år sedan påbörjades förhandlingarna kring bildandet av en tribunal för 

ansvarsutkrävande i Kambodja. Processen har varit långdragen, men nu är tribunalens 

uppbyggnad fastställd och rekryteringen av domstolstjänstemän avklarad, och tribunalen är 

således redo att tjäna sitt syfte.   

3.1 Tribunalens tillkomst

I juni 1997 avgav dåvarande förste premiärminister Ranariddh och andre premiärminister Hun 

Sen en förfrågan till FN om internationellt stöd i syfte att skipa rättvisa och utkräva ansvar för 

dem som gjort sig skyldiga till folkmord och brott mot mänskligheten under åren 1975 till 

1979. En månad senare tog dock Hun Sen makten över landet genom en militärkupp som tog 

mer än 40 politiska opponenters liv. Generalförsamlingen antog i december 1997 en 

resolution, innehållande en förfrågan till generalsekreterare Kofi Annan att undersöka 

Kambodjas begäran samt att överväga bildandet av en undersökningskommission.23

Under våren nästkommande år bildade Kofi Annan Group of Experts, vars syfte var att 

värdera existerande bevis och avgöra de begångna brottens karaktär, uppskatta möjligheten att 

ställa ansvariga inför rätta samt att undersöka möjligheterna för rättegång inför internationell 

och nationell domstol. Expertgruppen utredde dessa aspekter, och avlade sin rapport till 

säkerhetsrådet och generalförsamlingen i februari 1999. Gruppen ansåg det finnas tillräcklig 

bevisföring för att ställa Khmer Rougeledare till svars för folkmord, brott mot mänskligheten, 

krigsförbrytelser, tvångsarbete, tortyr samt brott mot internationellt skyddade människor. De 

rekommenderade dock att åtalen skulle begränsas, att enbart de högst uppsatta ledarna samt 

de som genomförde särskilt grymma övergrepp skulle ställas till svars.24

Gruppen framlade även förslag på vilken typ av domstol som skulle användas, och 

rekommenderade en FN-ledd ad hoc-tribunal, belägen i Kambodjas närområden. 

Expertgruppen, med stöd av generalsekreteraren, ansåg det vara av betydande vikt att 

tribunalen var av internationell karaktär, vilket dock Hun Sen emotsatte sig. I stället 

                                                
23 S. Luftglass, Crossroads in Cambodia: The United Nation’s Responsibility to Withdraw Involvement from the 
Establishment of a Cambodian Tribunal to Prosecute the Khmer Rouge, 2004, s. 906f.
24 S. Luftglass, Crossroads in Cambodia: The United Nation’s Responsibility to Withdraw Involvement from the 
Establishment of a Cambodian Tribunal to Prosecute the Khmer Rouge, 2004, s. 907f.
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arresterades den före detta Khmer Rougeledaren Ta Mok, och Kambodja ansåg därefter inte 

längre det vara nödvändigt med internationell assistans.25

FN föreslog då en kambodjansk tribunal med en majoritet av internationella domare, ett 

förslag som även det tillbakavisades av Hun Sens regering som menade att det internationella 

samfundet enbart skulle tillåtas bidra med juridisk expertis. FN belyste vikten av 

säkerställandet av de mänskliga rättigheterna och efterlevnad av internationell rätt, medan 

Hun Sen snarare värderade landets suveränitet och autonomi. Efter detta bakslag trädde USA 

in i förhandlingen. I oktober 1999 gav den kambodjanska regeringen sitt medgivande till en 

av USA föreslagen mixtribunal, för att senare återkalla sitt godkännande och i stället föreslå 

en inhemsk tribunal med begränsat inflytande från utländska domare. Förslaget innehöll även 

en ny definition av folkmord, vilken skulle komma i konflikt med internationell rätt 

beträffande retroaktivitet och tydliggjorde även Kambodjas ovilja att hörsamma FN:s krav om 

att Kambodja måste kompromissa om de grundläggande aspekterna inom internationell rätt.26

Då meningsskiljaktigheter kvarstod, kom USA överens med Kambodja att skapa ett 

Draft Memorandum of Understanding, innefattande en modern tolkning av folkmord och en 

nationell tribunal med en majoritet av kambodjanska domare, vars beslutsfattande dock var 

beroende av medhåll från åtminstone en internationell domare. FN ansåg den internationella 

inblandningen vara alltför begränsad, varför förhandlingarna återupptogs. De hoppfulla 

förhandlingarna avstannade dock när Kambodja utmanade det internationella samfundet 

genom agerande på eget hand, i form av att i augusti 2001 anta lagar för upprättande av 

Extraordinary Chambers.27

Detta innebar inte enbart ett avhopp från de pågående förhandlingarna, utan resulterade 

även i en förhandsvisning av det som skulle komma att bli ECCC, som är nästintill identiskt 

uppbyggd. Tribunalen skulle ha jurisdiktion över en mängd övergrepp samt behålla den 

kambodjanska definitionen av folkmord. Domstolen skulle vidare innehålla tre instanser; 

Trial Court, Appeals Court samt Supreme Court; alla med en majoritet av kambodjanska 

domare. Brist på samarbete med FN, ledde till att Kofi Annan i februari 2002 beslutade sig för 

att avsluta inblandningen i förhandlingarna. Kambodja ogillade dock beslutet, varpå Hun Sen 

i juni 2002 upprepade sin begäran om internationell assistans. Kofi Annan ställde sig skeptisk 

                                                
25 S. Luftglass, Crossroads in Cambodia: The United Nation’s Responsibility to Withdraw Involvement from the 
Establishment of a Cambodian Tribunal to Prosecute the Khmer Rouge, 2004, s. 909f.
26 S. Luftglass, Crossroads in Cambodia: The United Nation’s Responsibility to Withdraw Involvement from the 
Establishment of a Cambodian Tribunal to Prosecute the Khmer Rouge, 2004, s. 910ff.
27 S. Luftglass, Crossroads in Cambodia: The United Nation’s Responsibility to Withdraw Involvement from the 
Establishment of a Cambodian Tribunal to Prosecute the Khmer Rouge, 2004, s. 912.
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till förslaget, men i slutet av 2002 avgav generalförsamlingen en ny resolution, vilken 

förespråkade återupptagande av förhandlingar kring hybridtribunalen.28

Förhandlingar mellan Kambodja och FN återupptogs i januari 2003, och i mars samma 

år kom parterna överens om ett avtal; March Agreement, även benämnt UN-RGC29

Agreement30. Avtalet har många likheter med USA:s förslag och den kambodjanska lagen för 

upprättande av tribunalen, men står dock i kontrast till mycket av det som Group of Experts

initialt rekommenderade. De föreslagna tre instanserna reduceras till två och den 

kambodjanska definitionen av folkmord fick stå tillbaka för folkmordsdefinitionen i 1948 års 

folkmordskonvention31. UN-RGC Agreement godkändes av FN:s generalförsamling i maj 

2003.32 Det dröjde dock till oktober 2004 innan den kambodjanska nationalförsamlingen 

godkände överenskommelsen samt ändringarna av lagen om upprättande av tribunalen från 

2001.33

3.2 Tribunalens uppbyggnad

Tribunalen som skall ställa förövarna till svars utgörs av en så kallad hybridtribunal, 

innebärande att tribunalens sammansättning består av både nationella och internationella 

element. Tribunalen innefattar två instanser; Trial Court Chamber och Supreme Court 

Chamber. Båda instanserna innehar en majoritet av inhemska domare; Trial Court Chamber 

består av tre kambodjanska och två internationella domare medan Supreme Court Chamber

innehar fyra inhemska samt tre internationella rättsskipare. Såväl de nationella som 

internationella representanterna väljs av Supreme Council of the Magistracy; de 

internationella kandidaterna nomineras dock först av FN:s generalsekreterare.34

Båda instanser kräver att beslut sker i så kallad super-majority, innebärande att minst 

fyra domare i Trial Court Chamber respektive fem domare i Supreme Court Chamber måste 

stödja ett beslut för att det skall få legitimitet. Att minst en utländsk domare måste ge sitt 

samtycke medför internationell kontroll över processen medan den kambodjanska majoriteten 

                                                
28 S. Luftglass, Crossroads in Cambodia: The United Nation’s Responsibility to Withdraw Involvement from the 
Establishment of a Cambodian Tribunal to Prosecute the Khmer Rouge, 2004, s. 912ff.
29 UN-RGC Agreement, United Nations - Royal Government of Cambodia Agreement.  
30 Avtal mellan FN och Kambodja angående åtal under kambodjansk lag för brott som begicks under tiden för 
Democratic Kampuchea, 1975-1979. 
31 International Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948. 
32 S. Luftglass, Crossroads in Cambodia: The United Nation’s Responsibility to Withdraw Involvement from the 
Establishment of a Cambodian Tribunal to Prosecute the Khmer Rouge, 2004, s. 915f. 
33 K. Whitley, History of the Khmer Rouge Tribunal: Origins, Negotiation, and Establishment, 2006, s. 29f. 
34 K. Whitley, History of the Khmer Rouge Tribunal: Origins, Negotiation, and Establishment, 2006, s. 48.
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medför att en ensam inhemsk domare inte har möjlighet att alliera sig med de internationella 

domarna och därigenom utfärda en dom.35

Kambodja har även ett liknande inflytande över Pre-Trial Chamber, vilken i likhet med 

Trial Court Chamber består av tre inhemska respektive två utländska domare. 

Representanterna väljs, på samma vis som till de övriga instanserna, av Supreme Council of 

the Magistracy, som dock erhåller nomineringar av internationella företrädare av FN:s 

generalsekreterare. Pre-Trial Chambers primära funktion är att lösa tvister som kan komma 

att uppstå mellan Co-Prosecutors och Co-Investigating Judges, båda bestående av en 

nationell och en internationell representant. Co-Prosecutors assisterar utredningar och 

förbereder åtal av misstänkta förbrytare. I fall Co-Prosecutors och Co-Investigating Judges

inte skulle komma överens huruvida utredning och åtal skall ske, har Pre-Trial Chamber

möjlighet att genom röstning enligt super-majority avgöra saken; ett beslut som inte går att 

överklaga.36

3.3 Rekrytering av domare och åklagare

Rekrytering av domar- och åklagarkåren till ECCC sker på olika sätt beroende på om 

kandidaten skall representera den nationella eller internationella domar- eller 

åklagarkategorin. 

3.3.1 Rekrytering av nationella domare och åklagare

Supreme Council of the Magistracy utgår från särskilda bedömningsgrunder vid urval av 

kambodjanska domar- och åklagarrepresentanter. Rekryteringskriterierna grundar sig i Law 

on the Establishment of ECCC37, UN-RGC Agreement38, UN Basic Principles on the 

Independence of the Judiciary samt The Bangalore Principles of Judicial Conduct. 

Kriterierna skiljs åt genom att vissa är obligatoriska medan andra är önskvärda.39

Till de obligatoriska aspekterna hör erfarenhet, vilken främst skall vara inom straffrätt 

eller internationell rätt, inklusive internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter. 

                                                
35 K. Whitley, History of the Khmer Rouge Tribunal: Origins, Negotiation, and Establishment, 2006, s. 48.
36 K. Whitley, History of the Khmer Rouge Tribunal: Origins, Negotiation, and Establishment, 2006, s. 48f. 
37 Law on the Establishment of Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for the Prosecution of 
Crimes Committed during the Period of Democratic Kampuchea, artikel 10, 19 och 25.
38 UN-RGC Agreement, artikel 3, 5 och 6. 
39 The Government of Cambodia, Criteria for selection of Cambodian judges and prosecutors for the 
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia to be appointed by the Supreme Council of the Magistracy.  
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Supreme Council of the Magistracy föreslår att ett sådant krav skall anses vara uppfyllt genom 

åtminstone tre års erfarenhet av juridiskt arbete såväl som juridisk utbildning, alternativt 

mindre erfarenhet och högre utbildning eller tvärtom. Kandidaterna skall även ha kommit i 

kontakt med humanitär rätt och mänskliga rättigheter, förslagsvis genom deltagande i de två 

träningskurser vid Royal School for Judges and Prosecutors, organiserade av UNDP40.41

Vidare innefattar rekryteringskraven hög moral och integritet. För att kandidaterna skall 

anses uppfylla detta krav skall de vara straffria, uppföra sig på ett sätt som bevarar värdighet i 

deras tjänst och opartiskhet och integritet i rättsväsendet. De skall även utföra sitt arbete i 

frånvaro av diskriminering på någon grund, såsom exempelvis kön, ras, hudfärg, religion, 

politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, minoritet etcetera. Ytterligare 

ett obligatoriskt kriterium utgörs av opartiskhet och objektivitet, vilket skall anses vara 

säkerställt genom att kandidaten förväntas att inte kommentera något som skulle kunna 

påverka utgången av målet eller rättvisan i processen.42

Slutligen ställer Supreme Council of the Magistracy krav på kandidaternas 

självständighet och oberoende. Detta uppfylls genom agerande med utgångspunkt i den egna 

värderingen av faktorerna samt i samklang med en samvetsgrann tolkning av lagen. Sökanden 

skall dessutom vara fria från ovidkommande influenser, mutor, påtryckningar, hot eller 

inblandning av utomstående samt skall vara självständig i relation till samhället i stort och till 

de olika parterna i målet. Slutligen skall självständighet och oberoende föreligga mellan 

kollegor inom rättsväsendet, och kandidaten ifråga skall inte ägna sig åt sådan aktivitet som 

skulle kunna hindra den juridiska funktionen eller påverka trovärdigheten beträffande 

självständighet och objektivitet.43

Till de önskvärda kriterierna hör språk; utöver khmer är det högst önskvärt med 

kunskap i engelska eller franska som också utgör tribunalens arbetsspråk. Detta har betydelse 

då det underlättar kommunikationen med de internationella representanterna samt att 

kandidaten ifråga har möjlighet att läsa dokument och uttalanden. Representation av kön och 

etnicitet innebär att Supreme Council of the Magistracy anser det vara önskvärt att åtminstone 

en kvinna respektive en representant från en etnisk minoritet finns med i domar- och 

åklagarkåren. Vidare är det att föredra om kandidaterna har erfarenhet av 

                                                
40 UNDP, United Nations Development Programme. 
41 The Government of Cambodia, Criteria for selection of Cambodian judges and prosecutors for the 
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia to be appointed by the Supreme Council of the Magistracy.  
42 The Government of Cambodia, Criteria for selection of Cambodian judges and prosecutors for the 
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia to be appointed by the Supreme Council of the Magistracy.  
43 The Government of Cambodia, Criteria for selection of Cambodian judges and prosecutors for the 
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia to be appointed by the Supreme Council of the Magistracy.  
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informationsteknologi och av att arbeta i en modern domstolsmiljö, exempelvis vana av arbete 

med datorer. Slutligen är det eftersträvansvärt om kandidaten innehar kulturell förståelse, och 

har ett öppet sinne beträffande samarbete med internationella kollegor.44

3.3.2 Rekrytering av internationella domare och åklagare

I syfte att få fram nomineringar till de internationella domar- och åklagarkandidaterna, 

uppmanade FN medlemsländerna att överlämna uppgifter kring potentiella kandidater. Dessa 

skulle inneha relevant erfarenhet från internationell rätt, mänskliga rättigheter, krigets lagar 

och brott mot mänskligheten. Ingen aspekt i kandidaternas profiler vägde tyngre än andra, FN 

bedömde helheten av kandidaternas bakgrund och erfarenheter. De utvalda kandidaterna 

översändes sedan till den kambodjanska regeringen för ett sista urval.45

Kriterierna för de internationella representanterna skall dock även de följa 

bedömningsgrunderna som framhävs i Law on the Establishment of ECCC, UN-RGC 

Agreement, UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary samt The Bangalore 

Principles of Judicial Conduct. Det framgår i exempelvis i Law on the Establishment of 

ECCC att representanterna skall vara aktiva i domaryrket samt inneha en hög grad av moral, 

opartiskhet och integritet. Domarna och åklagarna skall dessutom inneha erfarenhet, inom 

straffrätt alternativt internationell rätt, innefattande internationell humanitär rätt och 

mänskliga rättigheter. Representanterna skall vidare agera självständigt inom sina positioner, 

och inte emottaga eller eftersöka instruktioner från något lands regering eller annan källa.46

                                                
44 The Government of Cambodia, Criteria for selection of Cambodian judges and prosecutors for the 
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia to be appointed by the Supreme Council of the Magistracy.  
45 P. Foster, International Public Affairs Officer UNAKRT, mailkontakt 2007-12-05.
46 Law on the Establishment of ECCC, artikel 10. 
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4 Tribunalens domare och åklagare

ECCC:s ordinarie domar- och åklagarkår består av sammanlagt 21 representanter, varav tolv 

utgörs av kambodjanska företrädare medan övriga nio utgörs av internationella jurister med 

representation från åtta olika länder.  

4.1 Nationella domare och åklagare

Supreme Council of the Magistracy hade för avsikt att rekrytera inhemska jurister med en 

bred erfarenhet och utbildning. Khmer Rouges övergrepp av den kambodjanska befolkningen, 

däribland även utbildade och intellektuella, har dock medfört att det är svårt att finna individer 

som innehar båda delarna; ytterst få juridiskt utbildade överlevde, och de som inte flydde 

landet har behövts i regeringspositioner, som utbildare med mera. Enbart sju individer med 

juridisk bakgrund överlevde Khmer Rouges övergrepp; däribland enbart en domare och en 

notarie.47

4.1.1 Trial Court Chamber

Nil Nonn, född 1956, har en Bachelor in Law från studier i Vietnam. Han har sedan 1993 

tjänstgjort som ordförande för Battambang Court, där han har behandlat efterspelet och 

rehabiliteringen efter Pol Pot och hans anhängares kapitulation från området 1998.48 Nonn har 

vidare ingen erfarenhet av internationell rätt eller mänskliga rättigheter, utöver deltagande i en 

kurs anordnad av UNDP.49

Thou Mony, född 1963, har studerat i Tyskland och därifrån erhållit en Master of Arts in 

Law. Han har arbetat som domare i Appeals Court of Phnom Penh sedan 1996.50 I hans mest 

uppmärksammade fall från 1994, dömdes tre Khmer Rougeledare till 20 år i fängelse vardera 

                                                
47 Dr H. Jarvis, Chief of public affairs ECCC, mailkontakt 2007-12-09.
48 Cambodian Information Center, http://www.cambodia.org/khmer_rouge/, hämtad 2007-11-29.
49 Royal Decree, Biographical details on Cambodian Judges and Prosecutors Appointed to the Extraordinary 
Chambers, 2006.  
50 Royal Decree, Biographical details on Cambodian Judges and Prosecutors Appointed to the Extraordinary 
Chambers, 2006.  
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efter mord på tre utländska turister.51 Mony har även han genomgått UNDP:s workshop, men 

innehar ingen erfarenhet av internationell rätt eller mänskliga rättigheter i övrigt.52

Ya Sokhan föddes i Phnom Penh 1955, och har tillägnat sig sin Master of Arts in Law i 

Mechnikov, Ukraina, som då utgjorde en del av Sovjetunionen. Han erhöll sin examen 1992, 

och tjänstgör idag som domare i Banteay Meanchey Court.53 Han uppmärksammades för att 

ha dömt Hambali, en misstänkt al-Qaedaanhängare, i sin frånvaro för att ha konspirerat 

bombningar av de amerikanska och brittiska ambassaderna.54 Sokhan har inte heller han 

någon anknytning till mänskliga rättigheter eller internationell rätt, utöver deltagandet i 

UNDP:s kurs.55

4.1.2 Supreme Court Chamber

Kong Srim är född 1957 och erhöll sin Bachelor in Law från Vietnam 1993. Han har tidigare 

tjänstgjort som utredande domare, men tjänstgör sedan år 2000 som Deputy Prosecutor 

General i en Appeals Court. Srim har genomgått en kurs organiserad av UNDP, för att 

tillägna sig erfarenhet av internationell och humanitär rätt.56

Som Sereyvuth, född 1953, slutförde sin Bachelor in Public Law i Frankrike 1998. Han 

har även erhållit ett Diploma of Internship in National School for Judges från Frankrike tre år 

tidigare. Sereyvuth erhöll dock sin juridiska titel långt tidigare, 1985, och har sedan 1988 

tjänstgjort som domare i en Supreme Court. Vidare har han arbetat som utbildare på Royal 

Academy for Judicial Proffessions samt deltagit i utformandet av förslaget till Civil Code och 

Civil Procedure Code. Sereyvuth erhöll ett certifikat från Training Course of Justice System, 

Criminal Law and Criminal Procedure Law, organiserad av APRONUC57 1992; därutöver 

har han ingen praktisk erfarenhet inom området för internationell rätt och mänskliga 

rättigheter.58

                                                
51 Cambodian Information Center, http://www.cambodia.org/khmer_rouge/, hämtad 2007-11-29.
52 Royal Decree, Biographical details on Cambodian Judges and Prosecutors Appointed to the Extraordinary 
Chambers, 2006.  
53 Royal Decree, Biographical details on Cambodian Judges and Prosecutors Appointed to the Extraordinary 
Chambers, 2006.  
54 Cambodian Information Center, http://www.cambodia.org/khmer_rouge/, hämtad 2007-11-29. 
55 Royal Decree, Biographical details on Cambodian Judges and Prosecutors Appointed to the Extraordinary 
Chambers, 2006. 
56 Royal Decree, Biographical details on Cambodian Judges and Prosecutors Appointed to the Extraordinary 
Chambers, 2006.  
57 APRONUC, Autorite Provisoire des Nations Unies au Cambodge.
58 Royal Decree, Biographical details on Cambodian Judges and Prosecutors Appointed to the Extraordinary 
Chambers, 2006.  
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Dr. Sin Rith föddes 1968 och avslutade 1993 sin Master of Arts in Law i Kazakstan. 

Han vidareutbildade sig därefter även till doktor inom området. Rith tjänstgör sedan 2005 som 

åklagare i Supreme Court, men har tidigare arbetat som Deputy Prosecutor i Battambang 

Court samt Legal Officer vid Ministry of Justice. Han har deltagit vid utformandet av Civil 

Code och Civil Procedure Code, han har tjänstgjort som professor på ett universitet i Phnom 

Penhn samt verkat som utbildare vid Royal School for Judges and Prosecutors. Beträffande 

erfarenhet av internationell rätt och mänskliga rättigheter har Rith genomgått UNDP:s kurser 

inom området.59

Dr. Ya Narin, född 1966, erhöll sin juridiska examen 2001, och är har erhållit en Ph.D 

in Law från Kazakstan. Han har sedan 2002 tjänstgjort som ordförande för Rattanakiri Court

och har tidigare verkat vid Council of Jurists. Narin har genomgått en kurs organiserad av 

UNDP, men har dock ingen praktisk erfarenhet av mänskliga rättigheter eller internationell 

rätt. Han tillhör en etnisk minoritet i landet.60  

4.1.3 Co-Prosecutor

Chea Leang föddes 1969 och har sedan 2001 en Master of Arts in Law från Tyskland. Hon 

tjänstgör för närvarande som åklagare i en Appeals Court. Leang utgör den enda kvinnan 

bland de kambodjanska domar- och åklagarrepresentanterna. Hon har ingen erfarenhet av 

internationell rätt eller mänskliga rättigheter.61

4.1.4 Co-Investigating Judge

You Bun Leng, född 1958, har sedan 1993 en Bachelor in Law, vilken han tillägnade sig i 

Vietnam. Leng arbetar som domare i Appeals Court. Han har genomgått UNDP:s kurs 

beträffande internationell rätt och mänskliga rättigheter, men har utöver det ingen erfarenhet 

inom området.62

                                                
59 Royal Decree, Biographical details on Cambodian Judges and Prosecutors Appointed to the Extraordinary 
Chambers, 2006.  
60 Royal Decree, Biographical details on Cambodian Judges and Prosecutors Appointed to the Extraordinary 
Chambers, 2006.  
61 Royal Decree, Biographical details on Cambodian Judges and Prosecutors Appointed to the Extraordinary 
Chambers, 2006.  
62 Royal Decree, Biographical details on Cambodian Judges and Prosecutors Appointed to the Extraordinary 
Chambers, 2006.  
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4.1.5 Pre-Trial Chamber

Prak Kim San, född 1943, erhöll sitt första juridiska uppdrag 1987. De är oklart om han har en 

juridisk examen, men han har bland annat tillägnat sig Certificate of Senior Officer (Legal 

Section), Certificate of Administration and Law och Certificate of Retraining in Law; samtliga 

från Royal School of Administration i Kambodja. Han utgör, sedan 2005, en medlem av 

Council of Jurists, men har tidigare tjänstgjort som domare och åklagare i Supreme Court

samt som Deputy Prosecutor i Kompong Cham. Kim San har genomgått UNDP:s kurser i 

internationell rätt och mänskliga rättigheter, samt även en kurs om ICC63, organiserad av 

Minister of Cambodia och Centre for Restorative Justice in Asia.64

Ney Tohl föddes 1951, studerar för tillfället Master of Political Science i Kambodja. Det 

är oklart om han har en juridisk examen men han tillträdde sin första juridiska tjänst 1987. För 

närvarande är han ordförande för Military Court.65 Han har genomdrivit flera kontroversiella 

domar; 1997 dömdes exempelvis den ene premiärministern Norodom Ranariddh till 30 års 

fängelse efter strider mellan Ranariddhs styrkor och anhängare till den andra premiärministern 

Hun Sen. År 2005 dömdes oppositionsledaren Cheam Channy till sju års fängelse för att 

bildat en illegal väpnad grupp.66 Han har ingen relation till eller erfarenhet av mänskliga 

rättigheter och internationell rätt.67

Hout Vuthy, född 1967, har tillägnat sig en Master of Arts in Law från Ukraina. Vuthy 

har varit juridiskt verksam sedan 2001 och arbetar för närvarande som åklagare i Kandal 

Court. Han har genomgått UNDP:s kurs beträffande internationell rätt och mänskliga 

rättigheter.68

                                                
63 ICC, International Criminal Court. 
64 Royal Decree, Biographical details on Cambodian Judges and Prosecutors Appointed to the Extraordinary 
Chambers, 2006.  
65 Royal Decree, Biographical details on Cambodian Judges and Prosecutors Appointed to the Extraordinary 
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66 War Crimes Prosecution Watch, 
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67 Royal Decree, Biographical details on Cambodian Judges and Prosecutors Appointed to the Extraordinary 
Chambers, 2006.  
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4.2 Internationella domare och åklagare

Före detta generalsekreterare Kofi Annan överlämnade i mars 2006 namnen på de nominerade 

internationella domarna och åklagarna till Kambodjas premiärminister Hun Sen.69 Listan på 

domare till Supreme Court Chamber och Trial Court Chamber bestod av sju nomineringar, av 

vilka fem tilldelades ordinarie platser i domarkåren, medan övriga två fick verka som 

reserver. Nomineringar genomfördes även av representanter till Pre-Trial Chamber, som Co-

Investigating Judges och Co-Prosecutor.70

4.2.1 Trial Court Chamber

Dame Silvia Cartwright, född 1943 på Nya Zeeland, slutförde sin juristexamen vid Otago 

University, Nya Zeeland år 1967. Hon har tjänstgjort som advokat och domare och hennes 

karriär kulminerade i att hon, som första kvinna, antogs till Nya Zeelands High Court. Hon 

har även deltagit i CEDAW71-kommittén som arbetar med att övervaka staters efterlevnad av 

konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.72

Fransmannen Jean-Marc Lavergne, född 1961, studerade juridik vid Clermont-Ferrand 

Law School i hemlandet och erhöll sin Master in Private Law and Public Notary Certification

år 1983. Han blev 1988 utnämnd till Parole Judge vid High Civil Court of Angers. År 1997 

fortsatte han som rättens ordförande vid Criminal Appeals Court of Loire Atlantique and

Morbihan. Sedan 2001 har han innehaft positionen som vice ordförande vid High Civil Court 

of Mans.73

4.2.2 Supreme Court Chamber

Motoo Nogutchi, född 1961, kommer från Japan, där han är professor vid UNAFEI74 samt 

tjänstgör som advokat vid det japanska utrikesdepartementet. Han började som åklagare vid 

justitiedepartementet 1985, och har tillägnat sig betydelsefull erfarenhet beträffande 

                                                
69 FN, http://www.un.org/News/ossg/hilites/hilites_arch_view.asp?HighID=516, hämtad 2007-11-29.
70 D. Berry, “Nomination of UN experts marks step forward for Khmer Rouge Tribunal”, 2006-03-13. 
71 CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. 
72 UNAKRT, http://www.unakrt-online.org/03_officials.htm, hämtad 2007-11-28.
73 UNAKRT, http://www.unakrt-online.org/03_officials.htm, hämtad 2007-11-28.
74 UNAFEI, United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of 
Offenders.  
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kriminalutredning och rättegångsförfarande. Han har även erfarenhet av tillhandahållande av 

juridisk assistans till utvecklingsländer i Asien, däribland Kambodja.75

Agnieszka Klonowiecka-Milart, från Polen, var den mest erfarna internationella 

domaren vid UNMIK76 i Kosovo, och hon blev nyligen utnämnd till att ingå i Supreme Court 

of Kosovo. Tillsammans med nationella jurister dömer hon brott såsom krigsförbrytelser, 

folkmord, brott mot mänskligheten, terrorism och andra allvarliga brottsliga handlingar. Hon 

har även arbetat för Department of International Cooperation and European Law i det polska 

justitiedepartementet, med att granska och omarbeta nationell lag i syfte att åstadkomma 

kompabilitet med internationella konventioner, däribland ECHR77, och annan internationell 

standard.78

Chandra Nihal Jayasinghe, född 1944, kommer från Sri Lanka, där han arbetar som 

rättens ordförande i Supreme Court of Sri Lanka. Tidigare har han även verkat som 

ordförande i Court of Appeals of Sri Lanka. Han har även under 22 år arbetat i Attorney 

General’s Department, mestadels inom det straffrättsliga området. Jayasinghe har tjänstgjort 

som Senior State Counsel och blev 1994 utnämnd till Deputy Solicitor General inom 

departementet. Han har en Bachelor of Laws från universitet i Colombo och Illanois samt har 

även erhållit ett Diploma in Human Rights från Lunds Universitet, Sverige.79

4.2.3 Co-Prosecutor

Kanadensaren Robert Petit, född 1962, har en gedigen bakgrund inom internationell straffrätt. 

Han tjänstgjorde som en Legal Officer i Office of the Prosecutor i ICTR80 i Rwanda 1996-

1999. Han fungerade som Regional Legal Adviser under FN:s mission i Kosovo 1999-2000, 

som åklagare i Serious Crimes Unit genom FN i Östtimor 2002 samt Senior Trial Attorney

vid åklagarenheten i Special Court for Sierra Leone år 2003-2004.81

                                                
75 UNAKRT, http://www.unakrt-online.org/03_officials.htm, hämtad 2007-11-28.
76 UNMIK, United Nations Interim Administration Mission in Kosovo.  
77 ECHR, European Convention on Human Rights. 
78 UNAKRT, http://www.unakrt-online.org/03_officials.htm, hämtad 2007-11-28.
79 UNAKRT, http://www.unakrt-online.org/03_officials.htm, hämtad 2007-11-29.
80 ICTR, International Criminal Tribunal for Rwanda. 
81 UNAKRT, http://www.unakrt-online.org/03_officials.htm, hämtad 2007-11-29. 
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4.2.4 Co-Investigating Judge

Marcel Lemonde, från Frankrike, påbörjade sin juridiska karriär 1976, då som utredande 

domare. Han har tjänstgjort som vice ordförande i High Court of Lyon, Deputy Director i 

National School of Judiciary, domare i Court of Appeals of Versailles samt ordförande för 

Criminal Chamber i Courts of Appeals of Bastia. Sedan 2005 har Lemonde tjänstgjort som 

rättens ordförande i Penal Chamber i Courts of Appeals i Paris. Han har även varit ordförande 

för French Association of Investigating Judges från 1984-1987.82

4.2.5 Pre-Trial Chamber

Katinka Lahuis, född 1959 i Nederländerna, arbetar i Court of Appeals of Leeuwarden. Hon 

har arbetat inom det straffrättsliga området under många år, som notarie, allmän åklagare, 

advokat och domare. Lahuis har arbetat både som utredande domare och som rättens 

ordförande inom olika områden. Hon har även under flera år tjänstgjort vid Training Center 

for the Judicary i Nederländerna där hon har utvecklat utbildningsprogram för holländska 

jurister. Hon har dessutom arbetat som rådgivare; utbildat människor i andra länder i syfte att 

åstadkomma utökad självständighet och juridisk integritet.83

Australiensaren Rowan Downing har erhållit en Bachelor of Arts, Bachelor of Laws och

Master of Laws och är en erfaren jurist i hemlandet. Han har tjänstgjort som domare i Court of 

Appeals och Supreme Court of Vanuatu, mestadels inom det straffrättsliga området. Han har 

även innehaft positionen som ordförande i flera australiensiska statstribunaler. Downing har 

även ombesörjt utbildning av det australiensiska försvaret i fråga om lagar beträffande 

krigsförbrytelser och krigföring. Han har dessutom tjänstgjort som försvarare i mål rörande de 

mänskliga rättigheterna samt tillhandahållit rådgivning till stater angående rättigheter för 

kvinnor och barn.84

                                                
82 UNAKRT, http://www.unakrt-online.org/03_officials.htm, hämtad 2007-11-29. 
83 UNAKRT, http://www.unakrt-online.org/03_officials.htm, hämtad 2007-11-29. 
84 UNAKRT, http://www.unakrt-online.org/03_officials.htm, hämtad 2007-11-29.
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5 Rekryteringsprocessen

Hur rekryteringsprocessen genomförs har stor inverkan på vilka kandidater som slutligen intar 

positionerna i domar- och åklagarkåren, och har således även betydelse för vilka egenskaper 

och förmågor som representeras bland de utvalda kandidaterna. I förlängningen påverkar detta

huruvida ett rättssäkert och effektivt domstolsförfarande skall kunna genomföras.

5.1 Mönster i rekryteringen

Det återfinns vissa karaktäriserande drag bland de nationella och internationella domar- och 

åklagarrepresentanterna. Dessa skall undersökas närmare i syfte att finna egenskaper eller 

bakgrundsfaktorer som skulle kunna ha betydelse individernas lämplighet att deltaga i 

tribunalen. 

5.1.1 Mönster i rekryteringen av nationella domare och åklagare

De nationella domar- och åklagarrepresentanterna har olika typer av utbildningar. En tredjedel 

av dem har en Bachelor in Law, och lika många har erhållit en Master of Arts in Law. Två 

domare har en juridisk doktorsexamen och beträffande två representanter är det oklart 

huruvida de erhållit en juridisk examen överhuvudtaget. Vart utbildningen har genomförts 

varierar kraftigt, men vanligast är dock studier i Vietnam, varifrån en fjärdedel har erhållit sin 

examen. Därefter kommer studier i Tyskland, Ukraina och Kazakstan där två vardera har 

studerat. Enbart en domarrepresentant har studerat i Kambodja. Utbildningsnivån i de olika 

instanserna skiljer sig signifikant. I Supreme Court Chamber återfinns båda de representanter 

som har erlagt doktorsexamen i juridik, medan de två som eventuellt inte har någon juridisk 

examen företräder Pre-Trial Chamber. Beträffande land för avlagda studier återfinns dock 

inga samband inom instanserna.85

Representanterna i den inhemska domar- och åklagarkåren har i genomsnitt elva års 

arbetslivserfarenhet inom det juridiska området. Befattningarna varierar; olika typer av 

åklagare och domare från alla instanser. Genomsnittet för arbetslivserfarenhet varierar mellan 

                                                
85 Royal Decree, Biographical details on Cambodian Judges and Prosecutors Appointed to the Extraordinary 
Chambers, 2006.  
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sex och 14 år i de olika instanserna, och erfarenheten i de olika befattningarna är någorlunda 

jämnt fördelade; personalen i Supreme Court Chamber har dock varken längst erfarenhet eller 

flest eller högst befattningar.86

Beträffande erfarenhet inom internationell rätt och mänskliga rättigheter, har merparten, 

83 %, av de inhemska representanterna genomgått UNDP:s kurser eller liknande inom 

området. Co-Prosecutor och en representant inom Pre-Trial Chamber saknar dock denna 

erfarenhet. Ingen i den kambodjanska domar- och åklagarkåren har erfarenhet av 

internationell rätt eller mänskliga rättigheter från arbetslivet.87

Den genomsnittliga åldern för arbetsstyrkan är 48 år. Mellan de olika instanserna 

varierar medelåldern mellan 38 och 53 år, där Co-Prosecutor är yngst och den genomsnittliga 

åldern inom Pre-Trial Chamber är betydligt högre än övriga instanser. Vidare innefattas 

enbart en kvinna samt en representant från en etnisk minoritet bland de utvalda domarna och 

åklagarna, vilka representerar Co-Prosecutor respektive Supreme Court Chamber. Detta får 

till följd att endast en instans är kvinnodominerad, medan resterande uteslutande består av 

män. Beträffande minoritetsrepresentation råder en markant övervikt av personer utan 

minoritetstillhörighet i samtliga instanser.88

5.1.2 Mönster i rekryteringen av internationella domare och 

åklagare

De internationella representanterna har alla erfarenhet av domar- och åklagaryrket på 

avancerade nivåer, erfarenheter som inte skiljer sig nämnvärt mellan de olika instanserna. 

Knappt fyra av fem har utbildning inom eller erfarenhet av internationell rätt eller mänskliga 

rättigheter; exempelvis genom tillhandahållande av juridisk assistans till utvecklingsländer, 

tjänstgöring i internationella tribunaler, arbete inom konventionskommitté samt genomgången 

utbildning inom mänskliga rättigheter.

I den rekryterade domar- och åklagarkåren utgörs en tredjedel av kvinnor. 

Kvinnorepresentationen är någorlunda jämnt fördelad; det återfinns en kvinna i varje

Chamber; medan Co-Prosecutor och Co-Investigating Judge dock saknar kvinnlig 
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representation. De nio domarna och åklagarna kommer från åtta olika länder, och fyra 

världsdelar är representerade; Europa, Oceanien, Asien och Nordamerika. Ingen av 

företrädarna har således sitt ursprung från Afrika eller Sydamerika. Det återfinns dock ingen 

korrelation kring vilka världsdelar som finns representerade i de olika instanserna. Vidare 

tillhör nästintill 90 % av länderna västvärlden eller västinspirerade länder, såsom exempelvis 

Japan. Faktum är att enbart en domare härstammar från ett utvecklingsland; Chandra Nihal 

Jayasinghe från Sri Lanka. 

5.2 Brister i rekryteringsprocessen

Trots förutbestämda kriterier och former för rekryteringsförfarandet sker inte allt som det från 

början var tänkt. Vissa brister har kartlagts, vilka kan få konsekvenser för domar- och 

åklagarkårens integritet samt för tribunalens ansvarsutkrävande syfte.

5.2.1 Brister i den nationella rekryteringsprocessen

UNDP kritiserar rekryteringsförfarandet av den nationella personalstyrkan som skall verka i 

tribunalen. Lönenivån är hög, även om de inhemska domarna och åklagarna tjänar cirka 50 % 

av de internationella representanternas bruttolöner. I likhet med andra observatörer misstänker

dock UNDP att domare och annan personal tvingas avstå ungefär 30 % av sin lön, i utbyte för 

bibehållande av sina positioner i tribunalen. Vidare framhåller UNDP att personal har anställts 

trots att de inte de inte har en adekvat bakgrund för tjänsten ifråga. Vid granskning av de 

anställdas profiler framkom att många inte uppnått de minimikrav som uppställts för tjänsten

ifråga; 62 % uppnår inte kraven för sin befattning gällande exempelvis adekvat

arbetslivserfarenhet, tillräckliga akademiska kvalifikationer eller förmåga att behärska det 

engelska språket.89

Antalet ansökningar var låg, vilket troligtvis utgör en konsekvens av att de lediga 

tjänsterna fram till januari 2007 enbart annonserades på den kambodjanska regeringens 

hemsida. På UNDP:s begäran utökades dock annonseringen till att även innefatta publicering i 

två dagstidningar samt på ECCC:s hemsida. Trots UNDP:s förfrågan, erhölls inga exakta 

uppgifter beträffande antal ansökningar som inkommit. Undersökning av två annonser, 

omfattande 22 olika tjänster, visade dock att ansökningsfrekvensen till 15 av tjänsterna, eller 
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68 %, var mycket låg; innebärande en till åtta sökande för vardera tjänst. ECCC menar att 77 

ansökningar inkommit till tio olika tjänster. UNDP fick dock bara ta del av knappt hälften av 

dessa ansökningar, vilket således medför svårigheter att klargöra de exakta siffrorna.90

ECCC har tillsatt en särskild kommitté, som ansvarar för den slutgiltiga listan av 

potentiella kandidater till de olika positionerna, samt utför intervjuer med kandidaterna. 

Dokumentationen kring dessa processer är ytterst bristfällig. Den dokumentation som dock 

inkommit, visar att det råder brist på enhetlighet i de olika rekryteringsprocesserna, och 

bedömningskriterierna är vaga. Vidare kontaktades inte referenser till kandidater som gått

vidare i processen, det undersöks dessutom inte om kandidaten ifråga har släktingar eller 

bekanta som arbetat eller arbetar med ifrågavarande process.91

Rekryteringarna utfördes således under bristfällig transparens och i avsaknad av en 

objektiv konkurrenssituation där den mest lämpade kandidaten valdes ut. Exempelvis har 

kandidater som inte uppfyllde minimikraven för tjänsten anställts, ansökningar har emottagits 

efter sista ansökningsdagen och kandidater har anställts utan att en ledig tjänst har

utannonserats. Trots att ECCC har flera enheter som innefattar internationell personal, har 

dessa avhållits från rekryteringen av de nationella representanterna.92

5.2.2 Brister i den internationella rekryteringsprocessen

Det är problematiskt att avgöra huruvida rekryteringsprocessen beträffande de internationella 

representanterna fungerat på ett adekvat sätt eller ej, då bristfällig information framkommit 

inom området. Då FN:s medverkan i tribunalen bland annat syftar till att säkerställa 

internationell standard, vore det anmärkningsvärt om de inte tillämpade sådan standard vid 

valet av de nominerade internationella kandidaterna. FN överlämnade dock stora delar av 

ansvaret till medlemsländerna, vilka själva fick vidarebefordra kandidater som de ansåg vara

lämpade för tjänstgöring i tribunalen. 

Detta förfarande skulle således kunna medföra att kompetenta kandidater inte har 

möjlighet att prövas för tjänsten, exempelvis beroende på att medlemslandet av någon mer 

eller mindre rättfärdigad anledning inte anser dem vara lämpade eller att staten i fråga över 
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huvudtaget inte bryr sig om att översända förslag på kandidater till FN. Vidare är det 

anmärkningsvärt att så få kandidater har sitt ursprung i utvecklingsländer. Detta skulle kunna 

bero på att få förslag inkommit från dessa länder eller att kandidaterna helt enkelt hade sämre 

kvalifikationer än de utvalda representanterna. Om de dock valdes bort av annan, icke legitim, 

anledning förekommer det dock allvarliga brister i rekryteringsprocessen från FN:s sida. 

5.3 Rekryteringsprocessens resultat

De krav som Supreme Council of the Magistracy utarbetat för rekryteringen av de inhemska 

representanterna grundar sig bland annat i Law on the Establishment of ECCC och UN-RGC 

Agreement. Dessa överenskommelser omfattar både den nationella och internationella 

sektionen av tribunalen. I syfte att kunna jämföra den kambodjanska och internationella

åklagar- och domarkåren utreds därav samma rekryteringskrav och önskvärda meriter hos 

båda kategorierna av domare och åklagare.

5.3.1 Utfall i den nationella rekryteringsprocessen

De krav som Supreme Council of the Magistracy utarbetat för rekrytering av nationella 

domar- och åklagarrepresentanter, är till olika grad uppfyllda vid granskning av de utvalda 

kandidaterna. Samtliga representanter uppfyller kraven på tre års erfarenhet inom det juridiska 

yrket, beträffande utbildning inom det juridiska området är det dock oklart om två av 

representanterna i Pre-Trial Chamber innehar det. Vidare har merparten utbildat sig i 

exempelvis Vietnam, Ukraina och Kazakstan; länder som inte är kända för hög standard inom 

området. Ney Thol i Pre-Trial Chamber och Co-Prosecutor Chea Lang uppfyller inte kraven 

om erfarenhet av internationell rätt eller mänskliga rättigheter, då de ej ens deltagit i UNDP:s 

kurser. 

Beträffande grad av moral och integritet hos de nationella representanterna återfinns 

ingen information kring att de skall ha straffats för brottslig handling. Det som dock väcker 

frågetecken är huruvida företrädarna bevarar värdighet i sin tjänst samt opartiskhet och 

integritet i rättsväsendet. Det skulle kunna finnas flera anledningar till att opartiskhet inte 

skulle råda i rättsprocesserna. Då förövarna under Khmer Rougetiden befann sig på många 

nivåer och således utgjorde av ett stort antal individer, och att dessa hade störst möjlighet att 

klara sig levande genom övergreppen, finns det en möjlighet att någon eller flera av 

representanterna på ett eller annat sätt har någon anknytning till Khmer Rouge. Om så skulle 
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vara fallet kan det innebära sympatier med de forna Khmer Rougeledarna, vilket skulle kunna 

mildra straffpåföljderna eller rentav fria de anklagade i målen. Tvärtom återfinns även en 

möjlighet att de kambodjanska domarna och åklagarna lidit offer för partiets övergrepp, vilket 

skulle kunna påverka processerna i motstående riktning. I båda fallen föreligger dock ett val 

av sida; att de inhemska representanterna är helt fria från partiskhet är inte sannolikt. 

De nationella domarnas och åklagarnas genomsnittliga ålder är som tidigare nämnts 48 

år. Det som skulle kunna innebära ett problem i ansvarsutkrävandet är att de åtalade är runt 70 

år och uppåt, och såldes skulle kunna vara domar- och åklagarrepresentanternas föräldrar. I 

många asiatiska kulturer utgör de äldre generationerna en viktig del av familjen, som således 

skall behandlas med respekt. Detta skulle kunna få som konsekvens att de inhemska domar-

och åklagarrepresentanterna har svårigheter att döma förbrytarna då de skulle inskränka deras 

rätt till respekt.

Det återfinns vidare viss skepsis kring den nationella domar- och åklagarkårens 

objektivitet och självständighet. Information kring representanter som utdömt tvivelaktiga 

domar, såsom in absentia-domar och stränga fängelsestraff ådömda makthavarens politiska 

opponenter, skulle kunna utgöra konsekvenser av påtryckningar från utomstående maktkällor. 

Denna föraning förstärks i och med landets problem med korruption. Att rättsväsendet, 

polisen och politiken utgör de värst drabbade institutionerna föranleder ytterligare 

problematik, då de utgör de har som störst betydelse för att processerna skall fungera på ett 

adekvat sätt. 

Att korruption och förekomst av mutor utgör ett omfattande problem i Kambodja, 

styrker även farhågorna om att de nationella representanterna är tvungna att avstå en ansenlig 

del av sin lön i utbyte för tilldelade positioner i tribunalen. Dessa aspekter misstänkliggör 

således att representanterna inte till fullo lever upp till de krav som ställs av Supreme Council 

of the Magistracy i fråga om agera med utgångspunkt i den egna värderingen och i samklang 

med en samvetsgrann tolkning av lagen, samt att representanterna skall vara fria från 

ovidkommande influenser, mutor, påtryckningar eller inblandning av utomstående. 

Vidare fastställde Supreme Council of the Magistracy även meriterande kvalifikationer 

vid rekrytering av de inhemska domarna och åklagarna. Dit hör språkkunskaper i framförallt 

engelska och franska. UNDP:s granskning av rekryteringsförfarandet visar dock på att 

meriten inte har uppnåtts i någon högre grad. Beträffande representation av kön och etnisk 

minoritet, återfinns enbart en kvinnlig representant samt en individ med ursprung från en 

etnisk minoritet. Trots att säkerställandet av det önskvärda kriteriet inte är överdrivet i sin 

omfattning, har det ändå tagits i beaktning vid tillsättningen av posterna. Det kan även tänkas 



33

att utbudet av representanter från dessa båda kategorier inte heller är överflödigt; i ett 

utvecklingsland som Kambodja är det mindre vanligt med kvinnor i högutbildade 

yrkeskategorier och med tanke på utrensningen av etniska minoriteter under Khmer 

Rougetiden är andelen högutbildade personer med sådan bakgrund förmodligen ytterst 

begränsad. 

Angående det önskvärda kriteriet beträffande erfarenhet av informationsteknologi 

återfinns ingen information; det är heller ej av relevans för bestämmande av integritetsnivå 

bland representanterna. Det återfinns inte heller information kring kulturell förståelse. Att 

nästintill alla har studerat utomlands tyder dock på att de tillägnats en viss kulturell förståelse 

som skulle kunna ha betydelse för samarbetsmöjligheter med de internationella domarna och 

åklagarna.

UNDP kritiserade den enligt dem alltför höga lönenivån hos de kambodjanska domarna 

och åklagarna, trots att den enbart uppnår hälften av vad de internationella företrädarna tjänar. 

Det återfinns förvisso en problematik med de, för Kambodja, högt satta lönerna då mycket 

tyder på att de inhemska domar- och åklagarrepresentanterna tvingas dela med sig av sina 

löner. Det kan dock finnas en mening med att utbetala höga löner till domare och åklagare, då 

det medför att individerna inte har behov av ytterligare ekonomiska resurser, och således blir 

mindre påverkbara av omvärldens påtryckningar och mutförsök.

5.3.2 Utfall i den internationella rekryteringsprocessen

Erfarenhetsmässigt har alla internationella företrädare juridisk erfarenhet i domar- eller 

åklagarpositioner. Merparten har även arbetat med mänskliga rättigheter eller internationell 

rätt. Beträffande representanternas moral, återfinns inga uppgifter kring att de skulle vara ha 

straffats för brottslig handling eller att de på annat sätt skulle ha brustit i integritet i sitt arbete. 

Vidare föreligger det troligtvis en mer begränsad risk att de internationella företrädarna 

skulle vara partiska i processen, då de till skillnad från de kambodjanska domarna och 

åklagarna inte berörts av Khmer Rouges övergrepp på det personliga planet. Detta medför 

visserligen en högre grad av objektivitet och opartiskhet, men det innebär också att 

processerna förmodligen inte har samma personliga värde, och att utgången i målen inte är av 

lika stor betydelse. En annan aspekt utgörs av att nästintill alla världens länder avstod från att 

agera, trots vetskap om övergreppen under Khmer Rougetiden, och efter regimens fall ansåg 

omvärlden fortfarande Khmer Rouge utgöra de legitima ledarna för landet. Detta kan medföra 

att vissa stater, och således även individer, känner skuld över passiviteten, vilket skulle kunna 
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medföra en känsla av skyldighet att genom dömande i tribunalen åtgärda de historiska 

misstagen.

Beträffande självständighet och oberoende innehar de internationella representanterna 

en intressant position. De är troligtvis mer motståndskraftiga för påtryckningar från 

kambodjanska instanser än vad deras inhemska kollegor är. De representerar dock FN, men 

även sitt hemland, varför de eventuellt förväntas agera utefter deras förväntningar. Länderna i 

sig behöver inte vara korrumperade, Nya Zeeland anses exempelvis vara det minst 

korrumperade landet i världen93, men FN:s medlemsstater valde själva ut vilka individer de 

ansåg vara mest lämpade för positionerna i tribunalen, vilket medför att kandidater som inte 

hade tjänat hemlandets syften kan ha valts bort. Det är oklart hur många och från vilka länder 

som nomineringar inkom, men det är förunderligt att FN valt en såpass homogen grupp, med 

nästintill uteslutande västländska representanter, ifall det funnit en mer varierad skara att välja 

bland. Representanter från länder mer lika Kambodja hade förmodligen haft lättare att sätta 

sig in i problematiken samtidigt som internationell standard hade kunnat bibehållas.

Språkkunskaper bland de internationella domarna och åklagarna begränsar sig till 

engelska och franska, information om att någon av dem behärskar khmer har inte 

framkommit. Beträffande kvinnorepresentationen innehas en tredjedel av positionerna av 

kvinnor. Att andelen är högre i jämförelse med de kambodjanska representanterna är inte 

underligt, då många av representanterna härstammar från västerländska länder, där kvinnor 

generellt sett innehar högre utbildning och yrkespositioner än i utvecklingsländer. 

Representation av etniska minoriteter går inte att jämföra på motsvarande vis som inom 

Kambodja, men som berörts ovan utgör de internationella företrädarna en anmärkningsvärt

homogen grupp. 

Generellt sett kan det antas att den internationella domar- och åklagarkåren har mer 

erfarenhet av informationsteknologi, då de flesta kommer från länder som är mer utvecklade 

än Kambodja inom området. Kulturell förståelse har de representanter som arbetat 

internationellt troligtvis tillägnat sig till viss del. De flesta kommer dock från länder som på 

många sätt skiljer sig från Kambodja varför den kulturella förståelsen för landet ifråga 

möjligen inte är fullgod. Det kan tänkas att domarna från de asiatiska länderna har mest 

närbesläktad kultur med Kambodja, och därav har en bättre förståelse än övriga 

representanter. 

                                                
93 Transparency International, http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007, hämtad 
2008-01-08. 



35

6 Khmer Rougetribunalen som medel för 

ansvarsutkrävande

För att en tribunal skall kunna fungera på ett ändamålsenligt sätt, och säkerställa syftena för 

ansvarsutkrävande, krävs det att tribunalen uppnår ett adekvat mått av integritet. En tribunals

funktion är beroende av domar- och åklagarkåren, då den innehar en nyckelposition och 

således utgör maktapparaten i tribunalen. 

6.1 Tribunalens integritet 

Som nämndes inledningsvis innebär begreppet integritet hederlighet eller helgjutenhet, att 

veta sitt mål och kunna handla efter sin övertygelse och stå emot påtryckningar. 

Rekryteringsprocesserna, med säkerhet den nationella, men troligtvis även den internationella, 

har brustit på flera plan och således ej genomförts på ett sätt som främjar integritetsnivån hos 

personalen på bästa sätt. Inkonsekvens och brist på transparens präglar båda processerna. 

Det är problematiskt att avgöra hederligheten i tribunalen; en majoritet av 

representanterna har sitt ursprung i ett ytterst korrumperat land, vilket förmodligen även 

innefattar representanterna ifråga, då undersökningar visar på att rättsväsendet är den mest 

utsatta institutionen i Kambodja. För kambodjanernas del skulle rättsprocesserna kunna vara 

ett sätt att själva undkomma ansvar, ifall de själva tidigare varit involverade i Khmer Rouge; 

rättsprocesserna skulle innebära ett avslut och att ingen i framtiden skulle ha behov av att 

gräva i det som skett. Från omvärldens perspektiv skulle ansvarsutkrävande i tribunalen kunna 

innebära ett rentvående för passiviteten under tiden för övergreppen samt de 13 åren efter 

händelserna då Khmer Rouge fortfarande ansågs utgöra Kambodjas legitima makthavare. 

Förhoppningen är att alla inblandade har samma övertygelse om tribunalens 

grundläggande syfte samt att de strävar mot att åstadkomma ett adekvat rättegångsförfarande 

som säkerställer ansvarsutkrävandets syften. Som nämnts ovan kan dock övertygelser och mål 

se olikartade ut, men oberoende eventuell historisk inblandning i Khmer Rouge eller avsaknad 

från agerande vid tiden för övergreppen är förhoppningsvis merparten idag överens om att det 

som skedde var fel och att den rättvisa och upprättelse som är möjlig att åstadkomma skall 
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införlivas. Utifrån detta perspektiv innehar tribunalen troligen någorlunda likartad övertygelse 

och målsättning. 

Integritetsbegreppet innefattar även aspekten om att kunna stå emot påtryckningar från 

utomstående krafter. Den höga korruptionsgraden samt problem med mutor i Kambodja utgör 

dock allvarliga problem i detta avseende. Att exempelvis de nationella domar- och 

åklagarrepresentanterna utbetalas höga löner, av vilken de dock måste avstå från en ansenlig 

del i utbyte för sina positioner i tribunalen är ytterst integritetsstridigt. Även de 

kontroversiella domar som några av de inhemska representanterna utdömt är förmodligen en 

konsekvens av utomstående påtryckningar. Det har inte framkommit någon direkt information 

som tyder på att de internationella representanterna skulle vara påverkade av någon 

utomstående influens, men det faktum att de i första urvalet valdes ut av den egna nationen 

talar för att de sannolikt inte skulle väljas om de var benägna att handla mot statens intressen, 

vilket i vissa fall skulle kunna innebära en fara för integriteten. 

I en idealistisk värld har alla involverade i tribunalen samma övertygelse och strävar 

efter samma mål; att ge upprättelse åt offren samt att uppfylla övriga syften som 

ansvarsutkrävandet eftersträvar. Mycket talar dock för att utomstående krafter skulle kunna 

påverka främst nationella men även internationella domare och åklagare, vilket således 

påverkar hela tribunalens integritet. 

6.2 Syftenas säkerställande

Den grupp som lidit offer för Khmer Rougeregimens övergrepp omfattar stora delar av den 

kambodjanska befolkningen. Många av dem som utförde kränkningarna kan till viss del också 

räknas in i offerkategorin då vägran att verkställa Khmer Rougeledarnas vilja kunde leda till 

misstankar om förräderi, vilket i många fall bestraffades med döden. Offergruppen skulle 

även kunna innefatta alla de barn, som visserligen inte i alla lägen tvingades till att avrätta 

regimmotståndare, men som kan anses vara alltför unga och indoktrinerade för att själva 

kunna förstå vad som pågick i landet. 

Att genom ECCC utkräva ansvar i syfte att tillägna offren upprättelse i form av rättvisa 

och ett avslut kan till viss del uppfyllas. Tribunalen avser enbart att åtala ett fåtal personer för 

handlingarna som begicks mellan 1975 och 1979, trots att ett stort antal människor på ett eller 

annat sätt utgjorde förövare vid övergreppen. Det är inte praktiskt möjligt att ställa varenda 

Khmer Rougeanhängare till svars, då händelserna skedde så pass långt tillbaka i tiden samt att 
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dokumentation kring kränkningarna i många avseenden är bristfällig, men även för att det 

skulle innebära ett stort antal tidskrävande och kostsamma rättsprocesser. 

Alla de fysiska personer som avrättade offrens vänner, föräldrar, syskon eller barn 

kommer således inte att ställas inför rätta; rättsprocesserna i ECCC kommer inte att ha 

möjlighet att tillägna offren en sådan form av rättvisa. Det är dock möjligt är att åstadkomma 

en symbolisk form av rättvisa. Förövarna på lägre nivåer styrdes i stor utsträckning av högre 

uppsatta Khmer Rougeledare, varför ansvarsutkrävande avseende de styrande 

nyckelpersonerna för många skulle kunna uppfattas som ett adekvat rättviseskipande. 

Förutsatt att de åtalade forna Khmer Rougeprofilerna ådöms lämplig straffpåföljd för sina 

handlingar, skulle åtgärden kunna verka som ett adekvat medel i syfte att tillägna offren 

upprättelse i form av rättvisa och avslut. 

En aspekt som dock talar emot att ECCC skall kunna inbringa upprättelse för offren är 

att det har gått alldeles för lång tid sedan kränkningarna skedde. Offren har varit tvungna att 

bearbeta händelserna för att kunna gå vidare med sina liv; att ha ett rättegångsförfarande tre 

decennier senare bidrar främst till att påminna om de hemskheter som hänt, att riva upp gamla 

sår. Vidare uppfattar vissa kambodjaner att tribunalen bildats för att tjäna statens och inte 

befolkningens syften. Det talar således för att det för många av offren antagligen hade varit 

lättare och bättre att helt avstå från rättsprocesserna. 

Att utkräva ansvar syftar även till att skapa en nationell försoning i landet samt till att 

möjliggöra en återuppbyggnad av samhället. Kambodja utgör ett tydligt exempel på ett land 

som traumatiserats till följd av händelserna under Khmer Rougeregimens styre; sedan dess 

har det politiska läget i landet bibehållit sin instabilitet i form av exempelvis återkommande 

statskupper, odemokratiska val och korrumperade ledare. Dessa aspekter utgör även en av 

orsakerna till att Kambodja ansåg sig vara i behov av stöd från FN i processen med att utkräva 

ansvar av de forna Khmer Rougeledarna. 

Processen skulle kunna bidra till en nationell försoning och en återuppbyggnad av 

samhället. Det återfinns troligtvis forna Khmer Rougeanhängare inom maktpositioner i 

Kambodjas nuvarande regering. En rättsprocess där enbart ett fåtal högt uppsatta ledare ställs 

inför rätta skulle rentvå dessa maktinnehavare, ingen skulle behöva utreda deras eventuella 

inblandning när de mer framstående ledarna ådömts fängelsestraff de fåtal år de har kvar i 

livet. Tillfredsställelse av de individuella syftena behöver dock inte utesluta att även de mer 

kollektiva målen tillgodoses. Makthavarna kan genom ett rättegångsförfarande i tribunalen 

uppmärksamma befolkningen om att Khmer Rouge numera tillhör historien och att viljan hos 

regeringen i stället finns att blicka framåt och satsa på en återuppbyggnad av samhället. FN:s 
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medverkan i tribunalen medför en ökad legitimitet, dels betraktat från omvärlden men än 

viktigare av den kambodjanska befolkningen själva. Befolkningens tilltro till makthavarna är, 

med all rätt, bristfällig. Ansvarsutkrävande i tribunalen skulle dock kunna bidra till ett öka 

förtroendet, och således skapa en öppning för en nationell försoning. 

Syften för ansvarsutkrävande anses även utgöras av prevention; utdömda straffpåföljder 

till ansvariga aktörer medför att ingen vågar återupprepa liknande övergrepp. I Kambodjas fall 

har troligtvis denna aspekt inte särskilt stor framgång. Tidigare har exempelvis framstående 

ledare dömts in absentia och beviljats amnesti, beslut som sedan ändrats. Det har dessutom 

gått lång tid innan saken behandlas, Pol Pot har exempelvis redan hunnit dö, och de åtalade 

som fortfarande lever är gamla och sjuka, varför en eventuell livstidsdom har en begränsad 

verkan. Många av förövarna, särskilt de på lägre nivåer i makthierarkin, har inte på något sätt 

fått erfara påföljder för sina handlingar, vilket befolkningen är väl medvetna om. En preventiv 

inverkan som en konsekvens av de kommande rättsprocesserna i ECCC, är således troligen 

ytterst begränsad. 

Att rättsprocesserna skulle medföra rehabilitering av förövarna ter sig inte heller särskilt 

troligt. De har haft tre decennier på sig att begrunda sina handlingar; hade de ångrat sig och

velat gottgöra offren har de haft möjlighet att göra det. Förövarnas ålder fråntar dessutom 

relevans av att rehabilitera de skyldiga aktörerna. Ansvarsutkrävandet har givetvis även en 

moralisk betydelse och rättviseteorin om att de som begått brottsliga handlingar skall straffas 

är säkerligen också av relevans. Dessa aspekter utgör dock mer principiella faktorer, vilka 

troligtvis inte anses utgöra de syften av störst vikt vid ansvarsutkrävande i Kambodja. 

Den kambodjanska regeringen har gett uttryck för att ansvarsutkrävandet även syftar till 

att utveckla internationella rättsprinciper samt att bevara freden i landet. FN:s närvaro i 

Kambodja samt tribunalens genomförande kommer troligtvis att bidra till att utveckla landets 

humanitära principer, vilket kommer att gynna landets fortsatta utveckling. Förhoppningsvis 

kommer även det ekonomiska och politiska klimatet att stabiliseras i större utsträckning än 

om förfarandet hade uteblivit, och freden kommer således att ha bättre förutsättningar att

bibehållas. 
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7 Slutsats

Ansvar skall utkrävas i Kambodja i syfte att skipa rättvisa och ge upprättelse åt Khmer 

Rougeregimens offer samt den kambodjanska befolkningen i stort. Det syftar även till att 

återuppbygga samhället, skapa en nationell försoning, verka preventivt, rehabilitera förövarna 

samt att skapa rättvisa. Integriteten hos de nationella och internationella domarna och 

åklagarna i tribunalen har en avgörande betydelse för huruvida ett ändamålsenligt

ansvarsutkrävande är möjligt; integritetsgraden ökar genom adekvata rekryteringsprocesser. 

Huruvida Khmer Rougetribunalen kommer att säkerställa de syften den är skapad för att 

uppfylla är fortfarande oklart. Integritetsgraden i tribunalen är tvivelaktig, och troligtvis 

kommer syftena enbart delvis att uppfyllas. 

Det kommer ej att vara möjligt att ställa alla förövare till svars, varför 

ansvarsutkrävandet kommer ha mer av en symbolisk verkan för offren. För vissa kommer det 

dock främst att innebära att smärtsamma minnen återupplivas. Troligen kommer dock en 

återuppbyggnad av samhället att initieras, internationella normer kommer att införas och 

korruptionen troligtvis minskas. Prevention och rehabilitering av förövarna kommer dock att 

få mindre utrymme. Tribunalen har sannolikt primärt skapats för att tjäna den kambodjanska 

regeringens, snarare än befolkningens syften, vilket dock inte nödvändigtvis behöver utesluta 

att även de mer rättfärdigade kollektiva syftena till viss del tillgodoses. 
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