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Hồng Y George Pell được Tòa Tối Cao Úc xử trắng án. 

Nguyễn Quang Duy 

Tòa Tối cao Pháp viện Úc, 10 giờ sáng ngày 7/4/2020, công bố hủy 
bản án lạm dụng tình dục trẻ em và trả tự do cho Hồng Y George Pell. 

Vụ kiện đã gây chấn động Giáo hội La Mã, do Hồng y Pell là một trong 
các cố vấn cao cấp nhất của Đức Giáo hoàng. 

 Tuyên bố của Đức Hồng Y 

Ngay khi nhận quyết định của Tòa Tối Cao Pháp viện Hồng Y Pell ra 
tuyên bố được lược dịch như sau: 

“Tôi vẫn luôn xác định là mình vô tội, ngay khi phải chịu phán quyết 
vô cùng bất công, hôm nay, sự bất công đã được giải bày qua quyết 
định của Tòa án Tối Cao. Tôi mong được đọc bản án và lý do cho 
quyết định một cách chi tiết. 

Tôi không nghĩ xấu cho người tố cáo tôi, tôi cũng không muốn quyết 
định tha bổng tôi gây thêm tổn thương và cay đắng, mà nhiều người 
cảm thấy, chắc chắn đã có quá nhiều tổn thương và cay đắng. 

Phiên tòa của tôi không phải là một cuộc trưng cầu dân ý về Giáo hội 
Công giáo, cũng không phải một cuộc trưng cầu dân ý về cách hàng 
giáo phẩm Giáo hội Úc đối phó với tội ác ấu dâm trong Giáo hội. 
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Điểm chính là liệu tôi có phạm phải những tội ác khủng khiếp này hay 
không và câu trả lời là tôi đã không phạm phải (tôi vô tội). 

Căn bản duy nhất để về lâu dài chữa lành được vết thương là sự thật, 
căn bản duy nhất cho công lý là sự thật, bởi vì công lý có nghĩa là sự 
thật cho tất cả mọi người. 

Một lời cảm ơn đặc biệt cho tất cả những lời cầu nguyện và hàng 
ngàn thư hỗ trợ tinh thần. 

Tôi muốn cảm ơn đặc biệt đến gia đình tôi vì tình yêu và sự hỗ trợ 
của họ và những gì họ đã phải trải qua; đến nhóm nhỏ cố vấn cho tôi; 
đến những người đã lên tiếng cho tôi với những gì họ đã phải chịu 
đựng; đến tất cả bạn bè và những người ủng hộ của tôi ở Úc cũng 
như ở mọi nơi. 

Cũng xin cảm ơn với lòng biết ơn sâu sắc nhất đến toàn bộ các Trạng 
sư bảo vệ pháp lý cho tôi, họ không ngừng quyết tâm để công lý 
được thắng thế, để sáng tỏ vấn đề và để tìm ra sự thật. 

Cuối cùng tôi nhận thức cuộc khủng hoảng y tế đang xảy ra, tôi cầu 
nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng và cầu nguyện cho các 
nhân viên y tế. 

Hồng Y George Pell 

 Vụ kiện 5 năm 

Vụ kiện bắt đầu năm 2015, một người khai với cảnh sát Victoria, khi 
ông 13 tuổi là một cậu bé rước lễ, ông và một người bạn đã bị Giám 
mục George Pell xâm phạm tình dục hai lần, lần đầu ngày 15 hay 
ngày 22/12/1996 và lần thứ hai vào ngày 23/2/1997, tại Thánh đường 
St Patrick’s thành phố Melbourne, khi ấy Giám mục Pell vừa được 
phong Tổng Giám mục địa phận Melbourne. 

Người rước lễ thứ hai đã qua đời năm 2014, và chưa bao giờ kể 
chuyện đó cho gia đình hay cảnh sát biết. 

Tháng 2/2016, Báo Herald Sun tiết lộ cảnh sát đang điều tra Hồng Y 
Pell về tội lạm dụng tình dục trẻ em. 

Tháng 10/2016, cảnh sát Úc đã sang tận Tòa thánh Vatican để điều 
tra, Đức Hồng Y phủ nhận mọi hành vi sai trái. 



- 3 - 

 

Ngày 29/6/2017, Hồng Y Pell bị cảnh sát buộc tội và khởi tố, Đức Giáo 
hoàng cho phép Hồng Y về lại Úc để ra tòa. 

Ngày 15/8/2018, phiên Tòa sơ thẩm Victoria xét xử các cáo buộc 
được mở ra, đến ngày 20/9/2018, Bồi thẩm đoàn không thể đưa ra 
phán quyết nên được miễn nhiệm. 

Ngày 7/11/2018, phiên tòa được mở lại với một bồi thẩm đoàn mới, 
đến ngày 11/12/2018, Bồi thẩm đoàn phán quyết Hồng Y Pell phạm 
tội xâm phạm tình dục trẻ em dưới 16 tuổi và bốn tội danh có hành vi 
không đứng đắn với trẻ em. 

Ngày 26/2/2019, phán quyết được công bố, đến ngày 13/3/2019, Tòa 
Sơ Thẩm Victoria tuyên án Hồng Y Pell sáu năm tù, trong khi Hồng Y 
Pell tuyên bố vô tội và kháng án lên Tòa Thượng thẩm. 

Ngày 5/6/2019, tại Tòa Thượng thẩm Victoria các trạng sư kháng án 
lập luận rằng (1) theo thông lệ của Giáo Hội Hồng y Pell luôn phải 
chào tiễn biệt các giáo dân sau buổi lễ, (2) mỗi thánh lễ Hồng Y Pell 
luôn có người ở bên cạnh giúp lễ, và (3) sau thánh lễ Chúa Nhật 
chừng 15 phút luôn có giáo dân còn ở lại nhà thờ, nhưng không ai 
chứng kiến chuyện xảy ra, nên không thể xảy ra chuyện Hồng Y Pell 
lạm dụng tình dục trẻ em như bị cáo buộc. 

Ngày 21/8/2019, Tòa Thượng thẩm Victoria tuyên bố ba chánh án bác 
bỏ hai lập luận kháng cáo, và 2 chánh án bác bỏ lập luận thứ ba, Tòa 
thông báo giữ nguyên án của Tòa sơ thẩm. Hồng y Pell tiếp tục tuyên 
bố vô tội và kháng án lên Tòa Tối Cao Pháp Viện. 

Trong hai ngày 10/3 và 11/3/2020, Tòa Tối Cao Pháp Viện, tại 
Canberra, nghe tranh luận giữa các Trạng sư của Hồng Y Bell và các 
công tố viên Victoria để cứu xét xem diễn trình vụ kiện có đúng với 
thủ tục pháp lý không. 

Ngày 7/4/ 2020, Tối Cao Pháp Viện kết luận Bồi thẩm đoàn đã hợp lý 
khi cứu xét các bằng chứng, nhưng lại không được thẩm phán cung 
cấp các điểm đáng ngờ để phán quyết. 

Các thẩm phán của Tòa Thượng Thẩm Victoria đã không cứu xét khả 
năng là hành vi phạm tội có thể đã không xảy ra, mọi phán quyết chỉ 
hiệu lực khi hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa. 
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Tối Cao Pháp Viện Úc phán quyết hủy bản án lạm dụng tình dục trẻ 
em, trả tự do cho Hồng Y George Pell, và không còn kháng án nào 
nữa. 

 Người Việt tại Úc 

Trong khi dịch cúm đang diễn ra đây là một tin vui cho toàn thể 
những người tin vào công lý và sự thật, đặt biệt là những người Công 
giáo, và nhất là người Công giáo Việt. 

Thứ Tư 11/03/2020, gần 200 người đa số là các Giáo dân Công Giáo 
Việt Nam đã có mặt trước tiền đình Tối cao Pháp Viện tại Canberra để 
cầu nguyện và hỗ trợ tinh thần cho Đức Hồng Y George Pell. 

Trong số người tham dự cuộc biểu tình có cả Thượng tọa Thích Phước 
Long, gây ngạc nhiên cho giới truyền thông Úc, trước đó, chưa bao 
giờ có một nhóm người nào ủng hộ Đức Hồng Y George Pell mạnh mẽ 
đến như thế, xuất hiện tại tòa án. 

Người Việt tại Úc càng tin vào công lý và sự thật lại càng không thể 
quên, từ Tháng Tư Đen 1975 công lý và sự thật đã không còn tại quê 
nhà Việt Nam. 

Nguyễn Quang Duy 
Melbourne, Úc Đại Lợi 
7/4/2020 

 

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/nguyenquangduy.html[<=bấm vào] 
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