Přílohy
Výsledky vyšetřování
Rada národní bezpečnosti
Jméno
Robert
McFarlane
(poradce pro
národní
bezpečnost)

Oliver North
(člen NSC)

John
Poindexter
(poradce pro
národní
bezpečnost)

Obvinění

Výsledky obžaloby

Rozsudky

Obviněn ve 4
bodech ze
zadržování
informací před
Kongresem.

Shledán vinným ve
všech 4 bodech.
Spolupracoval
s vyšetřovateli.

2 roky podmínka,
20,000 dolarů pokuta
a 200 hodin veřejně
prospěšných prací.
Osvobozen.

Obviněn ve 12
bodech, včetně
spiknutí a
nepravdivých
prohlášení.

Shledán vinným ve 3
bodech: přijímaní
odměn, napomáhání
v obcházení Kongresu, a
zničení dokumentů.
Dostal podmíněně 3 roky
vězení, 2 roky
podmínky, 150,000
dolarů pokutu, a 1200
hodin veřejně
prospěšných prací.

Odvolací soud odložil
rozsudek na další
vyšetřování, aby
zjistil, zda svědci
nebyli ovlivněni jeho
svědectvím pod
imunitou. Soudce
žalobu zamítl na
základě důkazů.

Obviněn ze 7
trestných činů;
stanul před soudem
v 5 z nich.

Shledán vinným ve 2
případech nepravdivých
výpovědí, 2 případech
obcházení Kongresu a
spiknutí. Dostal 6 měsíců
vězení za každý trestný
čin, měl je odsedět
současně.

Odvolací soud odložil
rozsudek na další
vyšetřování, aby
zjistil, zda svědci
nebyli ovlivněni jeho
svědectvím pod
imunitou. Soudce
žalobu zamítl.

Výsledky obžaloby

Rozsudky

Soukromí činitelé
Jméno

Richard
Secord
(Šéf podniku
Enterprise)

Obvinění
Obviněn v 9
případech
souvisejících
s tajnými
zahraničními účty a
obcházením
vyšetřování.

Albert Hakim Obviněn z přidávání
(Šéf podniku peněz k oficiálnímu
Enterprise) platu.

Shledán vinným v 1
trestném činu –
nepravdivé výpovědi
před Kongresem.

2 roky podmínka.

Shledán vinným
z předávání peněz
Northovi.

2 roky podmínka a
5,000 dolarů pokuta.
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Thomas
Clines
(Obchodník
v podniku
Enterprise)

Obviněn ze 4
trestných činů
nepravdivého
ohlášení jeho
výdělku v roce 1985
a 1986.

Shledán vinným za
udání nižších příjmů a za
trvání na vrácení daní
s tvrzením, že nemá
žádné zahraniční účty.

16 měsíců vězení a
40,000 pokuta. Byl
také nucen zaplatit
výdaje za
vyšetřování.

Carl
Channell
(fundraiser)

Obviněn ze spiknutí
za účelem podvodu
na USA.

Shledán vinným.

2 roky podmínka.

Richard
Miller
(fundraiser)

Obviněn ze spiknutí
za účelem podvodu
na USA.

Shledán vinným.

2 roky podmínka. 120
hodin veřejně
prospěšných prací.

CIA
Jméno

Obvinění

Obviněn v 10
bodech z křivé
Clair George
přísahy,
(zástupce
nepravdivých
ředitele pro
výpovědí a
operace)
obcházení
vyšetřování.

Výsledky obžaloby

Rozsudky

Byl shledán vinným ve 2 Osvobozen před
bodech: nepravdivá
odsouzením.
výpověď a křivá přísaha
před Kongresem.

Žádný soud se nekonal.

Osvobozen.

Duane
Clarridge
(Šéf pro
evropskou
sekci)

Obviněn v 7 bodech
z křivé přísahy a
nepravdivých
výpovědí o
dodávkách
amerických raket do
Íránu.

Alan Fiers,
Jr.
(Šéf Central
American
Task Force)

Obviněn ve 2
bodech ze
zadržování
informací před
Kongresem ve věci
pomoci Contras.

Shledán vinným.

1 rok podmínka a 100
hodin veřejně
prospěšných prací.
Osvobozen.

Joseph
Fernandez
(Šéf základny
CIA v San
José v
Kostarice)

Obviněn v 5 bodech
ze spiknutí za
účelem podvodu na
USA, obcházení
Towerovy komise a
nepravdivých
výpovědí.

V D.C. byla žaloba
odvolána, soud
pokračoval ve Virginii,
ale obvinění ze spiknutí
bylo vypuštěno.

Případ byl zamítnut
poté, co generální
prokurátor odmítl
povolit zpřístupnění
informací týkajících
se obhajoby.
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Ministerstvo zahraničí
Jméno

Elliot
Abrams
(náměstek
ministra)

Obvinění
Obviněn ve 2
bodech ze
zadržování
informací o tajných
pokusech pomoci
Contras před
Kongresem.

Výsledky obžaloby
Shledán vinným.

Rozsudky
2 roky podmínka a
100 hodin veřejně
prospěšných prací.
Osvobozen.

Ministerstvo obrany
Jméno
Caspar
Weinberger
(Ministr
obrany)

Obvinění

Výsledky obžaloby

Obviněn v 5 bodech Žádný soud se nekonal.
z křivé přísahy,
nepravdivých
výpovědí a
obcházení Kongresu.

Rozsudky
Osvobozen.

Zdroj: http://www.brown.edu/Research/Understanding_the_Iran_Contra_Affair/prosecutions.php

3

