
Tòa Texas tạm thời ngăn chặn lệnh bắt giữ các nhà lập pháp 

Dân Chủ 

 g  i Vi t  August 9, 2021 

TRAVIS COUNTY, Texas (NV) – Một chánh án thuộc Travis County  Texas  quyết định tạm th i 

ngăn chặn vi c bắt giữ các nhà lập pháp đảng Dân Chủ lánh ra khỏi tiểu bang để không phải bỏ 

phiếu về dự luật cải cách bầu cử  nhật báo Austin American-Statesman đ a tin hôm Thứ Hai  9 

Tháng Tám. 

Hôm Chủ  hật  Chánh Án Brad Urrutia ký l nh cấm tạm th i  ngăn chặn nỗ lực của ông Greg 

Abbott (Cộng Hòa)  thống đốc Texas  và ông Dade Phelan (Cộng Hòa)  chủ tịch Hạ Vi n Texas  

nhằm câu l u  giam giữ  hoặc giam lỏng các vị dân cử đối lập. 

 

Các nhà lập pháp Dân Chủ ở tiểu bang Texas họp báo trước Quốc Hội Liên Bang ngày 13 Tháng 

Bảy. (Hình: Kevin Dietsch/Getty Images) 

Quyết định của vị quan tòa mở đ  ng cho các dân cử phía Dân Chủ trở về lại Texas một cách an 

toàn.  

Theo nhật báo Austin American-Statesman  phán quyết đ ợc đ a ra sau đơn yêu cầu của 22 thành 

viên Hạ Vi n Texas. 

Phán quyết trực tiếp đòi hỏi các cơ quan công lực Texas phải tuân thủ.  

 hững cơ quan này bao gồm Cảnh Sát Quốc Hội Tiểu Bang  Cảnh Sát Tiểu Bang  và những cơ 

quan công lực khác trong tiểu bang. 

Hôm Thứ Hai  12 Tháng Bảy  hơn 50 vị dân biểu thuộc đảng Dân Chủ của Hạ Vi n tiểu bang Texas 

đã đồng loạt “di tản” ra khỏi tiểu bang để tránh phải dự một kỳ họp đặc bi t của Hạ Vi n vào ngày 

hôm sau. 
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Kỳ họp này nhằm mục đích bỏ phiếu cho dự luật mà phía đảng Cộng Hòa tiểu bang vội vã soạn 

thảo và trình ra những dự luật sửa đổi thể thức bầu cử  mà truyền thông gọi chung là những “luật 

hạn chế bỏ phiếu” (voting restriction law). 

Các bi n pháp này gây tranh cãi dữ dội giữa các nhà hoạt động cho quyền bầu cử của công dân và 

phía Dân Chủ  nh ng lại nằm trong danh sách  u tiên đ ợc Thống Đốc Greg Abbott và Phó Thống 

Đốc Dan Patrick  cả hai đều là thành viên Cộng Hòa  hỗ trợ. 

 

Phó Tổng Thống Kamala Harris (thứ ba từ trái) tiếp đón các nhà lập pháp Dân Chủ Hạ Viện Texas 

tại Washington, DC. (Hình: Drew Angerer/Getty Images) 

Các quy định của Texas đòi phải có sự hi n di n hai phần ba các nhà lập pháp mới đủ túc số để bỏ 

phiếu. 

Vi c vắng mặt để không đủ túc số là một chiến thuật mà đảng Dân Chủ Texas  khối thiểu số  đã sử 

dụng nhiều lần tr ớc đây. 

Texas là chiến tr  ng lớn cuối cùng trong nỗ lực của phía Cộng Hòa nhằm đ a ra luật giới hạn bầu 

cử  đ ợc thúc đẩy do các cáo giác không bằng chứng của cựu Tổng Thống Donald Trump rằng đã 

bị thua trong kỳ bầu cử 2020 vì gian lận. Các tiểu bang Georgia và Florida đã thông qua các luật 

mới nhằm giới hạn vi c đi bầu. 

Kể từ khi ông Trump thất cử  trên toàn quốc đã có ít nhất 14 tiểu bang đ a ra luật giới hạn bầu cử  

theo Brennan Center for Justice ở  ew York. (MPL) [kn] 
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