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Tối Cao Pháp Viện Mỹ bác bỏ khiếu kiện của  

tổng thống Donald Trump đòi hủy bỏ kết quả bầu cử tại Pennsylvania.  
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Tú Anh 

Tổng thống mãn nhiệm bị thua đậm. Tối Cao Pháp Viện đã không do dự từ chối xem 

xét những khiếu kiện của ông Donald Trump đòi hủy bỏ kết quả bầu cử ở bang Pennsylvania, 

nơi mà kết quả thắng thua đã được chứng nhận. 

Từ San Francisco, thông tín viên Eric de Salve tường trình: 

Phán quyết có vỏn vẹn một câu ngắn gọn: Yêu cầu trình Tòa đã bị bác. Không cần nêu lý do, cơ 

quan tư pháp tối cao của Hoa Kỳ đã thẳng thừng từ chối thụ lý đơn yêu cầu hủy bỏ chứng nhận kết 

quả bầu cử ở bang Pennsylvania. 

Không có một bất đồng nào giữa 9 vị thẩm phán, Tối Cao Pháp Viện đã ra phản quyết cuối cùng 

chấm dứt nỗ lực khiếu kiện của Donald Trump để hủy bỏ hơn 2 triệu lá phiếu của cử tri bầu qua 

bưu điện tại bang quan trọng này. 

Đây là một thất bại nữa của tổng thống mãn nhiệm và cũng là thảm bại mang ý nghĩa quyết định 

đối với phe Donald Trump. 

Trong phán quyết sơ thẩm và kháng cáo đầu tiên, các luật sư của tổng thống Trump đã bị tòa án ở 

bang Pennsylvania sĩ nhục. Trước những lời cáo buộc gian lận mà không chứng cớ, một vị thẩm 

phán đã phải gọi đây là « vụ án Frankeinstein ». 

Lần này, nhát dao ân huệ do chính Tối Cao Pháp Viện thi hành, trong khi đây là định chế tư pháp 

mà Donald Trump rất kỳ vọng, sau khi đích thân bổ nhiệm ba thẩm phán, nâng số thẩm phán theo 

xu hướng bảo thủ lên 6 trong số 9 người. 

Trong điều kiện này, rất khó cho tổng thống mãn nhiệm lên án đảng Dân Chủ âm mưu phá hoại. 

 


