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Vatikanet: retssagen mod butleren begynder
Nu begynder retssagen mod pavens butler Paolo Gabriele og Paolo Sciarpelletti, der arbejdede som
computerekspert i Statssekretariatet. Gabriele er sigtet for tyveri af særlig alvorlig karakter og
Sciarpelletti for at være hans medskyldige. Samtidig fortsætter den mere følsomme efterforskning
af eventuelle bagmænd, for det er den almindelige opfattelse, at de ikke har været alene. Ifølge italiensk TV skulle mindst 20 personer være involveret i den såkaldte Vati-Leaks-skandale.
Denne opfattelse fik yderligere næring, da den tyske journalist Paul Badde, der står paven nær, i en
artikel i Die Welt den 15. juli antydede, at tre andre personer var involveret. Den ene var professor
Ingrid Stampa, der arbejder i Statssekretariatet (udenrigsministeriet) og redigerer pavens bøger, den
anden pavens tidligere sekretær, biskop Josef Clemens og den tredie kardinal Paolo Sardi, der er
patron for Malteserordenen. Vatikanet har benægtet deres medvirken, men erkendt, at biskop Clemens og professor Stampa har fået indskrænket deres adgang til pavens lejlighed.
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Sagen mod Gabriele og Sciarpelletti begynder lørdag den 29. september kl. 9.30 i et lokale med
plads til atten personer. Retsformanden vil være præsidenten for Vatikanets tribunal Giuseppe Dalla
Torre, som vil have to meddommere. Gabrielle selv vil kun blive forsvaret af Cristiana Arrù, fordi
hans anden forsvarer Carlo Fusco i begyndelsen af september trak sig på grund af uenighed om forsvarets tilrettelæggelse. Nogle af sagens akter holdes hemmelige, og selv ikke forsvaret har måttet
se dem - angiveligt fordi de har forbindelse med de sager, der stadig er under efterforskning. Retssagens varighed afhænger af hvilke strategier, forsvaret vil anvende, og hvor mange vidner, der
ønskes indkaldt. Efter sigende skulle forsvaret have indleveret en liste med navne, men den er ikke
offentlig kendt. Trækker sagsbehandlingen ud, vil den formodentlig blive udsat for ikke at kollidere
med Synoden om en ny Evangelisering, der finder sted fra den 7. til den 28. oktober.

Vatikanet har udpeget otte journalister til at følge retssagen. To af disse arbejder for dets egne medier. Film- og lydoptagelser er forbudt. De otte journalister vil på skift overvære retsmøderne og
orientere de øvrige, når dagens retsmøde er afsluttet, således at ingen af dem ved mere end de andre.
Hvordan dette rotationsprincip, der ifølge kritikere er et forsøg fra Vatikanets side på at styre pressedækningen, vil fungere i praksis, må fremtiden vise. (Kilde: The Tablet 8. og 22. september, Vatican Insider 26. september 2012)

Nye oplysninger
Det første retsmøde varede 9 minutter. De to journalister, der arbejder for Vatikanet fik lov til at
tage nogle fotos inden mødets begyndelse. Gabriele var til stede, men ikke Sciarpelletti. Retsgrundlaget er som nævnt i VEOK Information nr. 15 d. 30-maj-12 den italienske straffelov, som Vatikanet overtog ved konkordatet i 1929. Nogle siger den er fra 1922, andre fra 1913. . Derfor blev Gabriele ikke spurgt, om han erklærede sig skyldig eller ej i den rejste sigtelse. Hans forsvarer havde
krævet rapporten, udarbejdet af de tre kardinaler, der havde stået for Vatikanets interne undersøgelse, fremlagt som bevismateriale, men det blev afvist af retsformanden. Denne rapport er underlagt
den såkaldte pavelige hemmelighed..
Retsmødet fortsætter tirsdag, bl.a. med vidneforklaring af pavens privatsekretær mgr. Georg
Gänswein og de fire ordenssøstre, der i det daglige tager sig af pavens husholdning. En transskription af de afgivne vidneudsagn og af, hvad der ellers bliver sagt under retsmøderne, vil ikke blive
offentliggjort.
(Kilder: The Tablet 29. september, Catholic Herald 30. september, Süddeutsche Zeitung 30. september 2012)
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