
Lộ Trình Pháp Lý Theo Hiến Pháp Hoa Kỳ và Cơ Hội Tái Đắc 
Cử của TT Donald J. Trump  
 
Cuộc chiến Pháp lý liên quan đến gian lận bầu cử đã được 14 ngày. Trên truyền thông dòng chính và mạng xã 
hội, chúng ta đã nghe, đã biết những thông tin về gian lận bầu cử như: 

 Hệ thống phần mềm kiểm phiếu, thay đổi kết quả bầu cử DOMINION bị tịch thu tại Đức. 

 Trên 21,000 phiếu bất hợp pháp của người đã chết, và vô số phiếu không đúng tiêu chuẩn. 

 Quan sát viên của đảng Cộng Hòa  không được tham gia quá trình kiểm phiếu. 

 Những sắc lệnh vị phạm hiến pháp của chính quyền tiểu bang Pennsylvania, California... và rất nhiều 
thông tin khác. 

Đây chỉ là phần nổi của tảng băng GIAN LẬN. Phần chìm sâu dưới mặt nước, không thể tiết lộ. Mới chính là 
yếu tố then chốt, để đội ngũ pháp lý của TT Trump trưng bày tại Tòa án Tối cao . 
 
4 yếu tố phải hội đủ, để đưa ra xét xử tại tòa án: 

1.  Nhân chứng (Witnesses) 
2.  Vật chứng, tang chứng (Evidence) 
3.  Thời gian (Time) 
4.  Địa điểm (Location) 

 
Theo hiến pháp Hoa kỳ (U.S. COSNTITUTION), quá trình kiện tụng sẽ qua các bước sau: 

1.  District Court. Tòa sơ thẩm tiểu bang. 
2.  State Court of appel. Tòa phúc thẩm tiểu bang. 
3.  State Supereme Court. Tòa Tối cao tiểu bang. 
4.  Federal Supreme Court. Tòa án Tối cao Pháp viện liên bang Hoa kỳ. 

 
Trong 14 ngày vừa qua, đội ngũ pháp lý của Tt Trump đã làm: 

 Tái kiểm phiếu và đưa các quan sát viên đến giám sát quá trình kiểm phiếu tại 6 tiểu bang có tranh 
chấp, có gian lận bầu cử. ĐỂ  thâu thập bằng chứng, nhân chứng, thời gian gian lận, số liệu gian lận, 
quận hạt nào gian lận, Làm chứng cứ thuyết phục trước tòa án. 

 Nộp đơn, kháng cáo, tại các tòa án Sơ thẩm, phúc thẩm, tối cao của các tiểu bang có tranh chấp pháp 
lý. 

 Chuẩn bị hồ sơ, trình lên Tối cao Pháp viện liên bang Hoa kỳ. 
 
Lộ Trình Pháp Lý: 
 
Cho đến thời điểm này 19, NOVEMBER 2020, chúng ta đã có kết quả kiểm phiếu của 44 tiểu bang và District 
of Columbia. 

 TT TRUMP  đã thắng 25 tiểu bang với 232 phiếu Cử tri. 

 BIDEN thắng 19 tiểu bang với 227phiếu Cử tri. 

 79 phiếu đại cử tri  của 6 tiểu bang tranh chấp chưa có kết quả: 
Arizona(11), Georgia(16), Michigan (16), Nevada(6), Pennsylvania (20), Wisconsin(10), đang chờ Tòa 
án Tối cao Pháp viện liên bang  phân xử. 

 
Tòa án Tối cao Pháp viện liên bang với 9 thẩm phán sẽ dựa trên những bằng chứng vật chứng, nhân chứng  
mà đội ngũ pháp lý của TT Trump cung cấp. Những sắc lệnh của chính quyền tiểu bang ban hành có vị hiến 
hay không? Rồi đưa ra quyết định số phiếu cử tri của từng Tiểu bang sẽ thuộc về ai: TT Trump hay 
Biden. 
 
Ngày 14.12.2020. Đại cử tri sẽ bầu phiếu chọn TT và phó TT theo công bố của Tối cao Pháp viện liên 
bang, và Ủy ban bầu cử quốc gia Hoa kỳ (FEC). 
 
Trong trường hợp Tòa án Tối cao Pháp viện liên bang, vì bất cứ lý do gì, không đưa ra phán quyết, và trả 
hồ sơ cho Quốc hội: TT Trump và ông Biden, không ai đạt tối thiểu 270 Phiếu Cử tri. 
TT Trump và ông Biden không chấp nhận thua cuộc. 
 



Tu Chính Án Số 12 được áp dụng. 
 
Theo Tu chính án số 12, các kết quả bầu cử tổng thống MỸ ngày 3.11.2020 bị hủy bỏ.  
Hạ Viện  sẽ bầu chọn Tổng Thống, theo Đại Cử Tri của 50 tiểu bang. Và mỗi tiểu bang  chỉ được 1 Phiếu ĐẠI 
CỬ TRI, đại diện cho 2/3 dân số tiểu bang. Người nào đạt 26 phiếu Đại Cử tri trở lên sẽ trở thành Tổng 
thống. 
 
Hiện tại, số phiếu Đại Cử Tri  của đảng Cộng Hòa là 26, Đảng Dân chủ là 23, Độc lập 1 phiếu. 
 
TT TRUMP tái đắc cử nhiệm kỳ hai đã rõ ràng, chỉ còn là thời gian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


