Sąd Najwyższy USA oddala
pozew
Teksasu,
wskazując
kierunek dla dalszych pozwów
o fałszerstwa w wyborach 2020

11 grudnia Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych oddalił
pozew Teksasu z 7 grudnia o zakwestionowanie wyników wyborów
2020 roku w czterech stanach: Pensylwanii, Georgii, Wisconsin
i Michigan.
Prokurator Generalny Teksasu oskarżył pozwane stany
o dokonanie zmian w przepisach wyborczych z naruszeniem
klauzuli wyborczej zawartej w konstytucji Stanów
Zjednoczonych. Ponadto zarzucił im nierówne traktowanie
wyborców oraz przyczynienie się do nieprawidłowości
w głosowaniu poprzez zmniejszenie ochrony integralności
głosowania, co stworzyło możliwości do sfałszowania wyborów
2020 roku.
Zanim Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, spłynęły do niego pisma
wspierające zarówno stronę pozywającą, jak i pozwanych. 19
prokuratorów generalnych popierających Republikanów stanęło
po stronie Teksasu, natomiast po stronie Pensylwanii, Georgii,
Wisconsin i Michigan opowiedziało się 20 prokuratorów
generalnych popierających Partię Demokratyczną.
Oddalając pozew, Sąd Najwyższy wyraził opinię, że zgodnie
z konstytucją USA w tym przypadku Teksas nie ma legitymacji

procesowej – ani uprawnień – ponieważ nie wykazał
uzasadnionego interesu w interweniowaniu w to, jak inne stany
przeprowadzają u siebie wybory.
Kilku prokuratorów generalnych z pozwanych stanów wydało
oświadczenie, w którym z zadowoleniem przyjęli tę wiadomość.
Natomiast prezydent Donald Trump napisał w oświadczeniu na
Twitterze: „Sąd Najwyższy naprawdę nas zawiódł. Bez mądrości,
bez odwagi!”.
Były burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani, który kieruje
działaniami zespołu prawnego prezydenta Trumpa, powiedział
w wywiadzie dla telewizji Newsmax, że uważa decyzję sądu
o odrzuceniu pozwu za „straszny błąd”.
„Zasadniczo sądy mówią, że chcą się od tego trzymać z daleka,
nie chcą nas wysłuchać, nie chcą, aby Amerykanie poznali
fakty” – powiedział były burmistrz Nowego Jorku. „Te fakty
pozostaną otwartą raną w naszej historii, dopóki nie zostaną
rozstrzygnięte. Trzeba, żeby o nich usłyszano, trzeba je
pokazać i ktoś musi podjąć decyzję, czy są prawdziwe,
czy fałszywe. Niektóre sądy będą musiały zdobyć się na odwagę,
by podjąć taką decyzję” – powiedział Giuliani.

Dalsze kroki
12 grudnia zespół prawny prezydenta Trumpa poinformował,
że zamierza złożyć pozwy w czterech stanach, a także
w Arizonie i Nevadzie. Pozwy będą zawierały zarzuty, które
prokurator generalny Teksasu zawarł w swoim pozwie do Sądu
Najwyższego.
„Jeśli stan nie ma legitymacji [procesowej] to, z pewnością
prezydent Stanów Zjednoczonych ma tę legitymację. I oczywiście
wyborcy w stanach mają taką legitymację. Więc od dziś będą
składać podobne pozwy do sądów” – powiedział Giuliani w „War
Room: Pandemic” 12 grudnia.
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„Nikt nie chce stawić czoła rzeczywistości, że te wybory
zostały sfałszowane”.
„To, co robią, jest oburzające. Naród amerykański powinien
odnieść korzyść z usłyszenia tych faktów. […] Fakty zostały
przed nimi ukryte”.
„Ani jeden sąd nie podjął decyzji o przeprowadzeniu
rozprawy. Nie wysłuchali żadnego świadka. Nie obejrzeli ani
jednej taśmy. Nie przesłuchali ani jednego nagrania. Są ich
tysiące” – stwierdził Giuliani.
Dziesiątki pozwów dotyczących wyborów 2020 roku, które złożył
zespół prawniczy prezydenta Trumpa oraz była prokurator
z Teksasu Sidney Powell, autorka książki „License to Lie:
Exposing Corruption in the Department of Justice” (pol.
„Licencja na kłamanie: Ujawnianie korupcji w Departamencie
Sprawiedliwości”), oraz znany prawnik Lin Wood, a także inni
obywatele USA, zostało oddalonych w sądach. Złożono więc wiele
apelacji do sądów wyższych instancji i jednocześnie składane
są kolejne nowe pozwy w sprawie nieprawidłowości zaistniałych
podczas wyborów 2020 roku w USA.
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