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Vụ Grégory, Panajotopoulos, Tateceau là ba vụ sai lầm pháp lý của toà ánPháp đã gây xôn xao dư 
luận trong cả nước. Nhiều câu hỏi về vai trò của Dự Thẩm, một thẩm phán xử án tại các toà sơ thẩm 
được nêu lên. Người Pháp thườngcho rằng Dự Thẩm là một nhân vật quyền lực nhất nước. (On a 
souvent dit du juge d’instruction qu’ il est l’homme the plus puissant de France). Trong một vụ hình, 
chỉ cần xét theo lương tâm của mình, ông ta có thể ra các An lệnh tống giam bị cáo, cho bi cáo hưởng 
tự do tạm, miễn tội, đưa bị cáo ra trước tòa đại hình hay tiểu hình để xét xử. Với một quyết định có 
thể mang lại một hệ quả pháp lý quan trọng như vậy mà chỉ được đặt lên vai một nhân vật duy nhất 
như thế thì thử hỏi liệu vấn đề an toàn pháp lý của người dân có được bảo đảm hay không ? Ðây 
chính là câu hỏi nằm trong tâm khảm của một người đàn bà trẻ,đẹp, 35 tuổi. 
Ly dị chồng và là mẹ của một bé trai 11 tuổi, Marie – France Tateceau đã tìm được hạnh phúc bên 
cạnh Pierre, người bạn đường của nàng được 10 năm, cho đến khi nàng bị kẹt vào guồng máy công lý 
và bị chính guồng máy này nghiền cho tả tơi. Nàng đồng ý tường thuật cho chúng tôi câu chuyện xẩy 
ra sau đây .  
                                                                                x 
                                                                            x     x 
Câu chuyện bắt đầu vào ngày thứ Hai 25 tháng Bẩy năm 1983, lúc 18 giờ chiều. Huguette, chị của 
Pierre, gọi điện thoại cho tôi từ Marseille, báo cho biết rằng nàng đã cố liên lạc bằng điện thoại với mẹ 
suốt cả ngày chủ nhật mà không gặp. 
 
Bà Mireille Duval, mẹ của Huguette sống ở Rouen, còn Pierre và tôi cư ngụ tại Duclair, cách nhà bà 
Duval chừng 30 phút lái xe. Hàng tuần, tôi thường đến thăm bà vài ba lần để chợ búa giùm cũng như 
giúp đỡ vài công việc lặt vặt trong nhà. Tôi rất quí mến bà lão 72 tuổi này và coi bà như mẹ chồng 
chính thức vậy. 
 
Linh cảm thấy có điều bất ổn, tôi điện thoại cho bà Martin, hàng xóm của bà Duval, nhờ qua nhà bà 
mẹ chồng để xem có chuyện gì xẩy ra cho bà không. Khoảng 15 phút sau, tôi điện thoại lại cho bà 
Martin để hỏi kết quả. “Ðã xẩy ra chuyện gì rồi, tôi thấy bà Duval nằm dưới đất, bên cạnh có một con 
dao”. bà Martin nói với tôi như vậy. Hoảng sợ, tôi điện thoại ngay cho Pierre để báo tin đồng thời 
thông báo cho Cơ quan cứu trợ y - tế khẩn cấp (SAMU) hay biết tự sự. 
 
Vào khoảng 19 giờ tối, tôi và Pierre tới nơi cư ngụ của bà Duval, ở tầng lầu 4 của một cao ốc. Khi tới 
nơi, chúng tôi nhận thấy nhân viên y tá của Cơ quan cuu trợ y tế khẩn cấp đã có mặt ở đấy. Một người 
trong bọn họ nói với chúng tôi: “Ðừng vào phòng vội, để tôi gọi điện thoại báo cho Cảnh sát đã ”. 
Ðứng túm tụm ngoài hành lang, chúng tôi chứng kiến cả một đoàn cảnh sát bước vào, theo sau là một 
toán nhiếp ảnh viên. Ðứng một lúc, cảm thấy lạnh, tôi đi lên phòng của bà Duval, nói với viên cảnh 
sát đứng gác trước cửa phòng, yêu cầu ông ta lấy giùm tôi chiếc áo khoác ngoài mà tôi để trên chiếc 
kệ, sau cửa ra vào. Trong khi viên cảnh sát tìm áo, tôi vội ngồi thup xuống, nhìn qua chân ông ta để 
xem điều gì đã xẩy ra cho bà Duval. Tôi thấy bà nằm dài dưới sàn nhà, chiếc áo ngoài được vén lên và 
thân hình bà chi chit những vết đen. Trong khi đó, Pierre vẫy một viên thanh tra cảnh sát, bạn của anh, 
để xin phép được vào phòng của bà Duval. Khi bước xuống nhà dưới, Pierre nói với tôi: “ trông thê 
thảm quá “. Mọi người đều hiểu rằng bà Duval đã chết. 
 
Vào khoảng 21 giờ, một nữ cảnh sát viên bắt đầu xét hỏi căn cước của chúng tôi; bà ta muốn biết ngày 
giờ chúng tôi gặp bà Duval lần cuối cùng. Sau đó, nữ cảnh sát viên này yêu cầu chúng tôi cùng đi với 
bà đến Ty cảnh sát. Tại đây, một thanh tra cảnh sát yêu cầu chúng tôi tường thuật về việc dùng thời 
giờ kể từ ngày thứ Sáu 22 tháng 7 trở đi. Pierre khai rằng ngày hôm ấy, anh đến chơi nhà một ngưòi 
bạn ở Rouen, kế đó anh đi thăm một người trong họ ở Duclair. Có tới hàng tá người có thể làm chứng 
cho lời khai của Pierre. Về phần tôi, việc dẫn chứng có phần khó khăn hơn nhiều, bởi vì người chứng 



duy nhất của tôi lại là bà Duval, nạn nhân của vụ thảm sát, thì nay không còn hiện diện ở trên cõi đòi 
này nữa. 
 
“ Ngày hôm ấy, vào khoảng 10 giờ 45, tôi đến nhà bà Duval thì thấy bà đương lau nhà, tôi lo phần lau 
phòng ngủ và nhà bếp. Chúng tôi ăn trưa vào lúc 13 giờ 30. Tôi chào tạm biệt bà Duval, lúc đó đang 
nghỉ trưa ở trong phòng ngủ, để đi đến tiệm uốn tóc. Khoảng 15giờ 30, tôi trở về nhà bà Duval, ngồi 
dưới chân giường trò chuyện với bà. Trong khi đang nói chuyện thì Jean Claude, người con trai kế của 
bà gọi điện thoại. Tôi rời nhà bà Duval vào lúc 17 giờ 45 để đi đón Pierre ở Duclair. 
 
Công việc thẩm vấn kéo dài trong 3 ngày. Người ta bắt tôi lập đi, lập lại những lời khai tưởng chừng 
như kéo dài vô tận, vì càng ngày những câu hỏi càng đi sâu vào chi tiết hơn. Bốn viên thanh tra cảnh 
sát thay nhau đưa ra những câu hỏi để tôi trả lời. Ðến hôm thứ Tư thì họ bắt đầu xưng hô mày, tao với 
tôi và tỏ vẻ công khai không tin ở câu trả lời khẳng định của tôi là sở dĩ tôi đến nhà bà Duval chỉ là để 
mua vui mà thôi. Ðến sáng thứ Sáu, giọng điệu của họ càng tỏ ra cứng rắn hơn. Một trong số các 
thanh tra này vừa đánh nhịp tay xuống bàn, vừa hất hàm hỏi tôi: 
 

- này, thú tội đi chứ! 
- thú tội gì ? 
- thì tội giết bà mẹ chồng chứ còn tội gì nữa. Người ta đã có đầy đủ chứng cớ 

rồi. Tòa sẽ tuyên cho mày một bản án, nếu thú tội sẽ được giảm khinh và ngồi 
tù một thời gian. 

- Tại sao tôi lại giết bà Duval trong khi tôi thương mến bà biết chừng nào? Tôi 
đáp. 

 
Buổi trưa hôm thứ Sáu, người ta tra còng vào tay tôi, chở tôi đến Tòa án của thành phố Rouen và đưa 
vào Phòng Dự Thẩm. Không rào trước đón sau gì cả, Bà Dự Thẩm Sophie Samat tuyên bố rằng tôi bị 
cáo buộc về tội cố sát. Quá mệt mỏi và cũng không hiểu rõ chữ ‘cáo buôc’ (inculper) có ý nghĩa gì, tôi 
tiếp nhận tin này mà không có phản ứng nào. Bà Samat hỏi tôi rằng tôi muốn có một luật sư biện hộ 
phải trả tiền hay một luật sư được chỉ định, miễn phí? Vì không có lợi tức riêng, tôi lựa chọn giải pháp 
thứ nhì. Sau hết, bà Dự Thẩm Samat báo cho biết là tôi sẽ bị tạm giam. Rời pháp đình, tôi trông thấy 
Mẹ tôi đứng chờ trong sân. Tôi chỉ còn đủ thời giờ nói với lại với bà rằng: “ Nhờ mẹ coi sóc cháu dùm 
con, con bị người ta bỏ tù rồi”. 
Tại nhà tù ‘Bonne Nouvelle’ ở Rouen, tôi được đăng ký dưới số 27686. Vào ngày đầu tiên trong tù, 
tôi ngồi ở một góc sân, khóc tức tưởi. Ngày hôm sau, tôi được luật sư Jeandin đến thăm. Luật sư 
Jeandin, cựu Thủ Lãnh Luật sư đoàn, là người được chỉ định để biện hộ cho tôi. 
 
Bà Dự Thẩm Samat cấm tuyệt mọi sự thăm viếng và nhận thư từ gừi đến cho tôi. Mặc dầu vậy, chỉ vài 
ngày sau, tôi lấy lại được sự bình tĩnh. Tôi tự nhủ “ mình vô tội, kết cục kẻ giết người sẻ bị bắt và 
mình sẽ được trả tự do”. Nhưng than ôi, theo trát đòi ra hầu tòa lần thứ nhì của bà Dự Thẩm Samat, tôi 
hiểu rằng việc được trả tự do không dễ dàng như tôi tưởng, măc dù người ta không tìm ra được động 
cơ của vụ giết người này, nhưng trong hồ sơ vụ án đã có những yếu tố vật chất khá rõ ràng. 
 
Trước hết, thủ phạm giết bà Duval phải là một người thuận tay trái. Tôi lại là người thuận tay trái. 
Trong số 27 nhát dao đâm nạn nhân, không một nhát dao nào được xem là nhát dao chí tử cả (Bà 
Duval chết vì bị ngộp máu), điều này cho thấy hung thủ có thân hình và thể lực trung bình. Như vậy, 
hung thủ có thể  không phải là một người đàn ông. Thêm vào đó, lại còn một yếu tố rất quan trọng 
khác là hung thủ phải là một người quen thân với nạn nhân vì bà mẹ chồng tôi không bao giờ mở cửa 
cho một người lạ mặt. Hung thủ đã vào nhà dễ dàng mà không để lại bất cứ một dâu vết nào. Một yếu 
tố quan trọng chót hết, được xác nhận bởi hai chuyên viên, một người là pháp y (médecin legiste) còn 
người kia là hóa học gia (chimiste). Cả hai đều đưa ra kết luận giống nhau là vết dao đâm nạn nhân đã 
xẩy ra 2 giờ đồng hồ sau khi nạn nhân ăn rau thìa là (fenouil). Thể theo lời khai của tôi thì vào ngày 
hôm ấy, chúng tôi ăn xong bữa trưa, có rau thìa là, vào hồi 13giờ 30.  



Như vậy, bà Duval bị giết vào khoảng 15giờ 30, tức là vào lúc tôi rời tiệm uốn tóc trở lại nhà bà. 
Công việc giảo nghiệm của các chuyên viên đã khiến tôi biến thành một kẻ phạm tội bị chỉ định. 
(nguyên văn: Les travaux des experts faisaient de moi une coupable toute designée.) 
 
Cũng như các cảnh sát viên, bà Dự thẩm Samat không tin ở lời phản biện vô tội của tôi. Tuy nhiên, 
nội vụ còn có những điểm không thể giải thích được. Chẳng hạn như việc Jean- Claude Duval xác 
nhân với bà Dự Thẩm là đã gọi điện thoại nói chuyện với Mẹ vào hồi 16 giờ ngày thứ Sáu 22 tháng 7. 
Ðiều này chứng tỏ rằng vào lúc đó bà Duval vẫn còn sống. Như vậy, nếu cho rằng Jean-Claude đã 
khai không đúng giờ gọi  điện thoại cho mẹ thì điều này cũng có thể được xem là bằng chứng vô tội 
của tôi. 
 
Trong cuộc thẩm vấn, người ta thấy có sự bất đồng về lời khai của tôi và của các nhân chứng. Ðiều 
này khiến cho bà Dự Thẩm càng tin vào sự phạm tội của tôi. Chẳng hạn, người canh cửa của bà Duval 
đã khai với vị thẩm phán này rằng vào ngày thứ Sáu 22 tháng Bẩy, bà ta trông thấy tôi mặc một chiếc 
áo đầm có hoa xanh. Không ai tìm thấy cái áo đầm có hoa xanh trong đám quần áo của tôi - bởi lẽ tôi 
không hề có chiếc áo đầm như thế - và bà Dự thẩm Samat lại cho rằng tôi đã hủy hoại cái bằng chứng 
hiển nhiên đó. 
 
Một mâu thuẫn khác là khi gọi điện thoại cho bệnh viện, tôi có đề cập đến một con dao. Bà Dự thẩm 
Samat hỏi tôi rằng tại sao tôi lại biết có một con dao? Tôi khai rằng tôi chỉ lập lại những điều mà bà 
Martin đã nói với tôi qua điện thoại. Thế nhưng, trước bà Dự Thẩm, bà Martin quả quyết rằng bà ta 
không hề nói đến con dao với tôi qua điện thoại. Sự tột cùng của nỗi bất hạnh này là một bằng chứng 
duy nhất còn lại có thể chống lại sự buộc tội là dấu tay trên con dao, nhưng bằng chứng này đã bị hủy 
hoại bởi ít ra là cả tá người sờ mó vào đủ mọi vật dụng trong phòng kể cả vào con dao tang vật ấy. 
Về lại nhà tù, bất kể mệt mỏi, tôi duyệt lại tất cả những biến cố trước khi xẩy ra vụ án. Một sự kiện 
sau đây mà tôi chợt nhớ ra là bà Duval đã có lần nói với tôi là bà Martin có một đứa con trai 13 tuổi 
tên là Alain. Thằng nhóc này thỉnh thoảng đến thăm bà Duval. Chiều nào nó cũng dắt chó đi dạo. Có 
thể nó trông thấy có người nào vào nhà bà Duval chăng? Bà Samat đã hỏi đứa trẻ nhưng Alain trả lời 
là nó không trông thấy ai vào nhà bà Duval cả. 
 
Ðến đầu tháng chín, bà Samat thu hồi lệnh cấm thăm viếng. Mẹ tôi là người đầu tiên đến thăm tôi. 
Thoạt tiên, tôi không muốn bà dắt theo cháu Sébastien mặc dầu tôi nhớ nó kinh khủng. Sau đó, tôi 
đồng ý để Mẹ tôi đem cháu theo mỗi khi đi thăm tôi. Nhưng sau mỗi lần thăm viếng như vậy, tôi lại 
ngồi khóc tức tưởi khi trở vào phòng giam. Một hôm, cháu Sébastien, đến ôm hôn Mẹ, trước khi hết 
giờ thăm viếng, cháu ngạc nhiên thấy mặt tôi đầm đìa nước mắt. Tôi không thể nào quên được cái 
nhìn của nó lúc bấy giờ, mặt nó xựng lại và hai bàn tay xoắn chặt vào nhau.  
 
Ngày 11 tháng Chín, tôi nhận được thư của Pierre, lá thư chót. Mẹ tôi cho hay Pierre không còn coi 
sóc Sébastien nữa. It lâu sau, tôi được tin chàng dọn đi nơi khác. 
Tôi chỉ còn nguồn an ủi độc nhất là Luật sư của tôi. Khoảng độ hai tuần lễ sau lần viếng thăm đầu 
tiên, ông ta nói với tôi: “ Tôi tin rằng bà vô tội. Tội trạng mà bà bị cáo buộc không phù hợp với nhân 
cách của bà.” Sau đó, ông hứa sẽ đến thăm tôi vào ngày thứ bẩy mỗi tuần và ông đã giữ lời hứa. 
Nhưng ông cũng giải thích cho tôi hiểu là ở vào giai đoạn này, việc xin tại ngoại cho tôi chưa thích 
đáng. Chắc chắn là đơn xin tại ngoại sẽ bị bà Dự thẩm Samat từ chối. Lẽ dĩ nhiên là ông có thể kháng 
cáo An lệnh của Dự thẩm lên Phòng Luận Tội tòa Thượng Thẩm, nhưng chừng nào mà việc diễn tả lại 
cảnh trạng của vụ án chưa được thực hiện thì việc kháng cáo khó có thể được chấp nhận. Phòng luận 
tội sẽ cảm thấy đơn xin tại ngoại như vậy có vẻ xẩy ra quá sớm. 
Mãi sáu tháng sau, kể từ ngày tôi bị tống giam thì việc diễn lại cảnh trạng lần thứ nhất của vụ án mới 
xẩy ra. Ðó là ngày 20 tháng Giêng năm 1984, tay mang còng, tôi được một đoàn cảnh sát và bầy chó 
hộ tống đến căn phòng của bà Duval. Tại đây, tôi phải diễn tả lại từng điệu bộ mà tôi đã làm trong 
ngày thăm viếng bà mẹ chồng. 
Ngày mồng 1 tháng Hai, việc diễn tả lại cảnh trạng lần thứ nhì, tức là vào ngày khám phá ra việc 
nạn nhân bị giết. Bà Samat rất chú trọng đến việc tìm ra sự thật về ‘lời khai dối trá’ của tôi liên quan 



đến ‘con dao’. Tôi được đối chất với bà Martin nhưng cũng như lần khai trước đây tại phòng Dự 
thẩm, bà ta vẫn phủ nhận là bà không hề nói đến con dao với tôi trong cuộc điện đàm ngày 25 tháng 
Bẩy.  
Lời khai dối trá thứ nhì liên quan đến ‘chiếc áo khoác ngoài’ mà viên cảnh sát đã lấy đưa cho tôi theo 
lời yêu cầu, nhưng tôi không chỉ ra được viên cảnh sát này. 
 
Bà Samat cho rằng tôi không hề lên phòng bà Duval ở trên lầu, như vậy làm sao tôi có thể cung cấp 
được những chi tiết ở trên người bà Duval được ? 
Bà Samat còn cho gọi tất cả nhân viên cảnh sát có mặt ngày hôm ấy để tôi chỉ xem người nào đã đưa 
chếc áo khoác ngoài cho tôi. Tôi chăm chú nhìn từng khuôn mặt của các cảnh sát đang đứng trước 
mặt, nhưng than ôi, chẳng có khuôn mặt nào trong nhóm giống khuôn mặt của viên cảnh sát đưa áo 
cho tôi ngày hôm ấy. Tôi cảm thấy hàng chục cặp mắt hoài nghi đè nặng lên tôi. Thế rồi một sự đột 
biến bất ngờ xẩy ra. Có người nhận thấy trong số các cảnh sát hiện diện có một người vắng mặt! 
Cuộc diễn lại cảnh trạng vụ án  lần thứ ba được thực hiện vào ngày 10 tháng 2 năm 1984. Lần này có 
cả sự hiện diện của viên cảnh sát vắng mặt lần trước. Ong ta xác nhận những điều tôi đã khai, liên 
quan đến chiếc áo khoác ngoài là hoàn toàn đúng sự thật. Nhân dịp này, tôi cũng diễn tả bằng cách 
nào tôi đã trông thấy thân hình nạn nhân qua đôi chân của viên cảnh sát ấy. 
Ngay sau đó, tôi đệ đơn xin bà Dự Thẩm trả tự do cho tôi. Câu trả lời nhận được của bà là: Tòa bác 
đơn. Luật sư Jeandin gửi tiếp đơn xin cho tôi được tại ngoại lần thứ nhì, rồi lần thứ ba. Cả hai lần này 
đơn đều bị bà Dự Thẩm từ chối. Theo luật sư Jeandin thì bà Samat, mặc dầu không còn tin rằng tôi là 
kẻ phạm tội nữa, nhưng lại cho rằng tôi cố ý che chở cho tên sát nhân nên bà tiếp tục giam giữ tôi cho 
đến khi tôi khai ra tên kẻ giết người. Tôi cảm thấy ghê tởm nền công lý của nước tôi. Một buổi tối ở 
trong phòng giam, tôi quyết định kết liễu cuộc đời; tôi cho chân vào một chậu nước và để các ngón tay 
vào lỗ cắm điện. 
Không biết điều gì đã làm cho người bạn cùng phòng chợt thức giấc. Nàng nhẩy ra khỏi giường, giằng 
lấy chiếc chậu và suốt đêm đó nàng ở cạnh tôi để canh chừng. Bị ám ảnh bởi nỗi thất vọng triền miên, 
tôi bắt đầu tuyệt thực. Ðến ngày thứ năm, Mẹ tôi đến thăm. Khi nhận ra việc tôi làm đã gây tác hại 
đền sức khoẻ của mẹ tôi như thế nào, tôi bèn ngưng tuyệt thực và bắt đầu ăn uống trở lại. 
Ngày 23 tháng Bẩy năm 1984, Luật sư Jeandin kháng cáo nội vụ lên Phòng Luận tội *. Thế rồi hai 
ngày sau, ông đến thăm tôi vào buổi trưa, báo cho tôi biết rằng: Phòng luận tội nhận thấy không còn lý 
do gì để lưu giữ tôi trong trại giam nữa. Như vậy là vừa đúng một năm, kể từ ngày bị tống giam, tôi 
mới được trả tự do. Ngay chiều hôm ấy, tôi uống champagne ở nhà cha mẹ tôi để ăn mừng. Tôi điện 
thoại cho Jean Ferreira, người mà tôi quen biết qua một mẩu rao vặt trên báo hồi còn ở trong tù và kể 
từ đó ngày nào chàng cũng viết thư cho tôi. Chúng tôi làm đám cưới vào ngày 30 tháng Ba năm 1985. 
Tuy nhiên, vì chỉ được tự do tạm cho nên hàng tuần tôi vẫn phải trình diện Ty Cảnh sát. 
Sau một năm, kể từ ngày được tự do tạm, vào một buổi sáng tháng Bẩy năm 1985, một phóng viên 
của tờ báo địa phương điện thoại cho tôi, báo cho biết là cảnh sát vừa bát được một kẻ tình nghi đã 
giết bà Duval, hắn chính là Alain, con trai của bà Martin. Tác phong gây hấn của nó khiến cho một 
người khách thường đến thăm thân nhân ở cao ốc phải báo động với cảnh sát. Kể từ đó, cảnh sát thuộc 
đội hình cảnh đả mở cuộc điều tra vụ án giết bà Duval kể từ đầu. Trong một cuộc khám nhà bà 
Martin, Cảnh sát đã tìm thấy một con dao giống hệt con dao được dùng để giết bà Duval và loại giao 
này chỉ bán cả cặp. Bị cật vấn, thằng nhỏ đã khai ra vụ giết người hai năm về trước ** mà y là thủ 
phạm.  
 
Phải chờ cho đến ngày 14 tháng Tám, tôi mới được hưởng sự miễn tố. Ngày nay, trước pháp luật, tôi 
không còn là kẻ phạm tội nữa nhưng điều nhục nhã và sự đau khồ của tôi thì chẳng thể nào xóa bỏ 
được ./. 
 
* Việc xét đơn kháng cáo An lệnh của Dự Thẩm phải do 3 Thẩm Phán tòa Thượng Thẩm cứu xét. 
**Theo vụ xử kin mới đây tại Tòa án Thiếu nhi, đứa trẻ vị thành niên này đã bị tòa tuyên án 6 năm tù 
ở.  
 
 



 


