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SUMMARY 

Judicial Contributions of the Sierra Leone Tribunal to the Development of 

International Criminal Law 

 

This dissertation considers whether the Special Court for Sierra Leone (“SCSL”), which was 

established jointly through an unprecedented bilateral treaty between the United Nations 

(“UN”) and Sierra Leone in 2002, has made any jurisprudential contributions to the 

development of the nascent and still unsettled field of international criminal law. The work 

opens with an examination of the historical and political circumstances which led to the 

outbreak of a notoriously brutal civil war in Sierra Leone which lasted between March 1991 

and January 2002 and led to the deaths of approximately 75,000 people. It then considers the 

circumstances of the failed 1999 Lomé Peace Agreement, concluded under negotiations 

sponsored by the Economic Community of West African States, which initially conferred a 

blanket amnesty on all the combatants for the crimes committed by them and their 

collaborators. The failure of the rebels to honor the generous peace accord led to a policy 

reversal and the request by President Ahmed Tejan Kabbah for UN assistance to establish an 

independent special court to try the worst offenders, especially those who had threatened the 

establishment and implementation of the peace process in Sierra Leone. Following a discussion 

of the creation, jurisdiction and the trials conducted by the SCSL, all of which were 

successfully completed by December 2013, the analysis unpacks the unique personal 

jurisdiction over persons bearing “greatest responsibility” for the offenses committed in Sierra 

Leone and its implications for future ad hoc international tribunals; as well as issues of 

immunity for the serving head of state of Liberia, which was not a party to the UN-Sierra Leone 

treaty, and whether President Charles Taylor could invoke immunities to block his own trial 

for international crimes before the SCSL. The work then turns to a discussion of the legal 

validity of the blanket amnesty that Sierra Leone purported to confer on all perpetrators, and 

the Appeals Chamber ruling that such a domestic measure could not block prosecution of the 

universally condemned international crimes before the independent international tribunal. 

Lastly, it evaluates the tenuous interaction between truth commissions and special courts given 

both their simultaneous operation in Sierra Leone and distinctive mandates aimed at 

reconciliation and punishment. The dissertation argues that the SCSL has made some useful 

jurisprudential additions on many of these topics, and in some cases broke new ground, and 

that these represent a valuable contribution to international criminal law. 



  



SAMENVATTING 

 

GERECHTELIJKE BIJDRAGEN VAN HET SIERRA LEONE-TRIBUNAAL 

AAN DE ONTWIKKELING VAN HET INTERNATIONAAL STRAFRECHT 

 

Dit proefschrift richt zich op de vraag of het Speciaal Hof voor Sierra Leone (Special Court for 

Sierra Leone, “SCSL”), dat in 2002 door de Verenigde Naties (“VN”) en Sierra Leone door 

middel van een uniek bilateraal verdrag is opgericht, enige rechtskundige bijdragen heeft 

geleverd aan de ontwikkeling van het internationaal strafrecht, een nieuw rechtsgebied dat nog 

steeds niet is uitgekristalliseerd. Het proefschrift begint met een overzicht van de historische 

en politieke omstandigheden die leidden tot het uitbreken van de beruchte en gruwelijke 

burgeroorlog in Sierra Leone die van maart 1991 tot januari 2002 duurde en die circa 75.000 

mensenlevens heeft geëist. Hierna worden de omstandigheden rond de mislukte 

vredesovereenkomst van Lomé onder de loep genomen, die werd gesloten tijdens 

onderhandelingen die mogelijk werden gemaakt door de Economische Gemeenschap van 

West-Afrikaanse Staten, uit hoofde waarvan aanvankelijk aan alle strijders volledige amnestie 

zou worden verleend voor de misdaden die zij en hun handlangers hadden begaan. Toen de 

rebellen zich niet aan het royale vredesakkoord hielden, leidde dat tot een omslag in het beleid 

en tot het inroepen van VN-hulp door president Ahmed Tejan Kabbah teneinde een 

onafhankelijk speciaal gerechtshof op te richten om de ergste misdadigers te berechten, met 

name diegenen die de totstandkoming en implementatie van het vredesproces in Sierra Leone 

in gevaar hadden gebracht. Na een discussie over de oprichting, jurisdictie en over de zaken 

die door het SCSL zijn behandeld, die allemaal voor december 2013 succesvol zijn afgerond, 

volgt een analyse van de unieke rechtsmacht met betrekking tot personen die de “grootste 

verantwoordelijkheid” dragen voor de misdrijven die in Sierra Leone zijn gepleegd, en de 

gevolgen voor toekomstige ad hoc internationale tribunalen. Daarnaast richt de analyse zich op 

immuniteitskwesties wat betreft het toenmalige staatshoofd van Liberia, dat geen partij was bij 

het verdrag tussen de VN en Sierra Leone, en of president Charles Taylor aanspraak kon maken 

op immuniteit om zijn eigen SCSL-proces voor internationale misdaden tegen te houden. Het 

proefschrift gaat vervolgens in op de rechtsgeldigheid van de volledige amnestie die Sierra 

Leone had willen verlenen aan alle daders, en de uitspraak van de Kamer van Beroep dat een 

dergelijke nationale maatregel geen hindernis kon vormen voor de vervolging, door het 



onafhankelijke internationale tribunaal, van internationale misdaden die universeel worden 

afgekeurd. Het proefschrift sluit af met een evaluatie van de gebrekkige interactie tussen 

waarheidscommissies en bijzondere gerechtshoven, gezien hun gelijktijdige werkzaamheden 

in Sierra Leone alsmede hun specifieke mandaten die beide gericht zijn op verzoening en 

vervolging. Dit proefschrift stelt dat het SCSL voor veel van deze onderwerpen nuttige 

rechtskundige aanvullingen heeft geleverd en in sommige gevallen baanbrekend werk heeft 

verricht, en dat deze aanvullingen een waardevolle bijdrage aan het internationaal strafrecht 

vertegenwoordigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




