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do ‘nói láo’ 
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NEW YORK, New York (NV) – Một tòa án ở New York hôm Thứ Năm  24 Thán  Sáu  ra phán 

quyết treo   ấy phép hành n hề luật s  tạ  t ểu ban  này của ôn  Rudy G ul an   vì đã có “các phát 

b ểu khôn  đún  sự thật và sa  lạc” về v  c thân chủ của ôn  là cựu Tổn  Thốn  Donald Trump bị 

thất cử. 

Theo bản t n của CNBC  v  c bị treo   ấy phép hành n hề là một đòn nặn  cho ôn  G ul an   n     

từn  là thị tr ởn  thành phố New York  tr ớc đây từn  là một   ớ  chức cao cấp ở Bộ T  Pháp  

cũn  nh  là B  n Lý L ên Ban  ở Manhattan. 

 

Ông Rudy Giuliani. (Hình: AP Photo/John Minchillo, File) 

Ôn  G ul an  và ôn  Trump kể từ Thán  M    Một năm n oá  đã có các phát b ểu sa  trá  về sự 

chính đán  và hợp pháp của v  c ôn  Joe B den đắc cử tổn  thốn   kh  l ên tục nó  rằn  ôn  Trump 

bị c ớp lấy ch ến thắn  vì tình trạn    an lận bầu cử rộn  lớn ở một số t ểu ban  từn  là ch ến 

tr  n  quyết định kết quả của cuộc tranh cử. 

   c ôn  G ul an  bị treo   ấy phép hành n hề  vốn có h  u lực tức th    d ễn ra chỉ một n ày tr ớc 

kh  ôn  G ul an  đánh dấu 52 năm hành n hề luật s  ở New York. 

   c tòa ra phán quyết này dựa trên báo cáo của hộ  đồn  kỷ luật luật s  khu vực số 1 ở New York  

vốn bao  ồm cả khu vực Manhattan. 

Tron  báo cáo hộ  đồn  kỷ luật nó  rằn  ôn  G ul an  kh  ở va  trò luật s  cho ôn  Trump đã “đ a 

ra các phát b ểu khôn  đún  sự thật và sa  lạc vớ  tòa  các nhà lập pháp và côn  chún  nó  chun .” 

Ôn  G ul an  nó  rằn  cuộc đ ều tra về cách hành xử tron  va  trò luật s  là v  phạm quyền tự do 

phát b ểu của ôn  và ôn  khôn  cố tình nó  sa  sự thật. Tuy nh ên tòa đã bác bỏ lập luận 

này. (V.Giang) 
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