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โทษประหารชวีติ  
แนวคิดรเิริม่ออกกฎหมาย

ข้อเสนอที ่

34
 การสนับสนุนข้อเสนอที่ 34 

 ข้อโต้แย้งการสนับสนุนข้อเสนอที่ 34 

JERRY BROWN กล่าวว่า ไม่มีผู้บริสุทธิ์ที่เป็นนักโทษประหาร
ในรัฐแคลิฟอร์เนีย—หนังสือพิมพ์ San Francisco Chronicle ฉบับ
วันท่ี 3/7/12

พวกทีส่นบัสนนุข้อเสนอที ่34 สิน้หวงัมากเสยีจนจะพดูอะไร
กไ็ด้เพือ่ให้ได้ คะแนนจากท่าน ผลการส�ารวจมติมหาชนแสดง
ให้เห็นว่ามีการสนับสนุนโทษประหารชีวิตอย่างมากมาย พวกเขา
จึงเจตนาใช้ถ้อยค�าที่ลวงให้เข้าใจผิดเช่น ผู้บริสุทธิ์, แก้ปัญหา
อาชญากรรม และประหยัดเงิน

อย่าเข้าใจผิด
"ข้อเสนอที่ 34 ใช้เงิน $100 ล้านจากกองทุนทั่วไปของรัฐ

แคลิฟอร์เนีย การอ้างของผู้เสนอร่างว่าเป็นเงินที่มาจากการ
ประหยัดจากการด�าเนินคดีนั้นไม่จริง ยิ่งกว่านั้น ข้อเสนอที่ 34 จะ
ท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นต่อผู้เสียภาษีปีละหลายล้านดอลลาร์ 
จากการให้หลักประกันแก่ฆาตกรด้วยการให้ที่อยู่และการดูแล
สุขภาพตลอดชีวิต”—Mike Genest ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ปี 2005–2009 

ผู้สนับสนุนข้อเสนอที่ 34 ไม่สามารถแก้ต่างเรื่องร่างกฎหมาย
ได้ จึงใช้วิธีหลอกลวง

ข้อเสนอที่ 34 เป็น “ข้อก�าหนดในการท�างานงั้นหรือ?” ให้
ฆาตกรเข้าเรียนวิชาพละศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

นกัโทษประหาร Franky Carrillo . . . ไม่เคยถกูตดัสนิประหารชวีติ
ไม่มี “เรือนจ�าที่มีแดนประหารในรัฐแคลิฟอร์เนีย” มีที่เรือนจ�า

ซานเควนติน

ผู้ลงคะแนนเสียงฉลาดพอที่จะรู้ว่า ผู้สนับสนุนข้อเสนอที่ 34 พยายาม
มาเป็นสิบๆ ปีแล้วที่จะขจัดโทษประหารชีวิต พวกเขาไม่ใช่ผู้พิทักษ์ผู้
เสียภาษี-ตรงกันข้าม พวกเขาท�าให้ความยุติธรรมมีราคาแพงขึ้นอีก

“ข้อเสนอที่ 34 สร้างความเจ็บปวดแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจาก
การทรมานที่น่าขนลุกโดยนักฆ่าที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด นั่นจึงเป็น
เหตุผลที่ทุกองค์กรหลักของผู้รักษากฎหมายในรัฐแคลิฟอร์เนีย ร่วม
คัดค้านข้อเสนอที่ 34”—Scott Seaman ประธาน สมาคมผู้บัญชาการ
ต�ารวจแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

อย่ายอมให้ฆาตกรทีถ่กูตดัสนิว่ามคีวามผดิชนะ Scott Peterson ฆาตกรใจ
หนิฆ่าภรรยา Laci และทารกชายทีย่งัอยูใ่นท้อง เขาได้รบัโทษประหารชวีติ 
LACI เป็นผูบ้รสิทุธิ ์และทารกคอนเนอร์เป็นผูห้มดหนทาง CONNER

จดจ�าบรรดาเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย รวมทั้งนายต�ารวจ 43 นายที่ถูกฆ่า
ตายระหว่างปกป้องพวกเรา เราต้องยืนหยัดเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
ของรัฐแคลิฟอร์เนีย

ลงคะแนน ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 34

CARL V. ADAMS, ประธาน 
สมาคมพนักงานอัยการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
KERMIT ALEXANDER 
ครอบครัวถูกฆ่าโดยสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมลอสแอนเจลิส
RON COTTINGHAM, ประธาน 
สมาคมเจ้าหน้าที่งานวิจัยด้านสันติภาพแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

หลักฐานแสดงว่า มากกว่า 100 รายของ ผู้บริสุทธิ ์ที่ถูกตัดสินประหาร
ชีวิตในอเมริกา และบางคนถูกประหารชีวิตแล้ว! 

ข้อเสนอที่ 34 มีเจตนาที่จะไม่ประหารชีวิตคนบริสุทธิ์ ในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย

Franky Carrillo อายเุพยีง 16 เม่ือเขาถกูจบัและถกูตัดสนิด้วยโทษ
ประหารชวีติทีผ่ดิพลาดในฐานฆาตกรรมในลอสแอนเจลีส ใช้เวลา 20 ปีที่
จะพสิจูน์ว่าเขาบรสิทุธิ!์ Cameron Willingham ถกูประหารในปี 2004 ในรฐั
เทก็ซสั ข้อหาวางเพลงิซึง่คร่าชีวิตลูกๆ ของเขาในกองเพลงิ; ผูส้อบสวน
หาความจรงิทีเ่ป็นกลางได้ข้อสรปุหลังจากนัน้ว่าไม่มีการวางเพลงิ

“หากมีผู้ที่ถูกประหารไปแล้วและมาทราบทีหลังว่าเขาบริสุทธิ์ เราไม่
สามารถย้อนกลับไปได้”—ผู้พิพากษา LaDoris Cordell, ซานตาคลารา 
(เกษียณ)

โทษประหารชีวิตในรัฐแคลิฟอร์เนียมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป และแก้ไข
อะไรไม่ได้

• มเีพยีง 13 คนเท่านัน้ทีถ่กูลงโทษประหารชวีตินบัแต่ปี 1967—และไม่มี
ใครเลยนบัแต่ปี 2006 นกัโทษประหารส่วนใหญ่เสยีชวีติเพราะวยัชรา

• เราสญูเงนิภาษไีปหลายล้านดอลลาร์เพือ่จดัการจองจ�าพเิศษและ
กระบวนการอทุธรณ์ซ่ึงใช้เงนิของผู้เสียภาษทีีอ่าจกนิเวลาไปถึง 25 ปี

• ปัจจุบัน นักโทษประหารนั่งเฉยๆ ไม่ได้ท�าอะไร
34 ท�าให้ฆาตกรที่ถูกตัดสินแล้วท�างานและจ่ายเงินให้กับกองทุน

ชดเชยเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายตามค�าสั่งศาล
กักตัวนักฆ่าที่ก่ออาชญากรรมโหดเหี้ยมไว้ในคุกจนวันตาย
ท�าให้ไม่ต้องใช้เงินภาษีหลายล้านอย่างสูญเปล่า—และน�าเงินดัง

กล่าวไปช่วยโรงเรียนของเด็กๆ และจับกุมฆาตกรและนักข่มขืนมากขึ้น
—โดยไม่ต้องขึ้นภาษี

34 ประหยัดเงิน 
รัฐแคลิฟอร์เนียถังแตกแล้ว หลายคนคิดว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส�าหรับ

โทษประหารชีวิตน้อยกว่าโทษจ�าคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับ
ทัณฑ์บน—ซึ่งนั่นไม่จริง

การศึกษาอย่างเป็นกลางพบว่ารัฐแคลิฟอร์เนียจะประหยัดได้เกือบ $1 
พันล้านภายในห้าปีหากเราแทนที่โทษประหารชีวิตด้วยโทษจ�าคุกตลอด
ชีวิตที่ไม่มีโอกาสได้รับทัณฑ์บน การประหยัดมาจากการตัดค่าทนาย
และการจองจ�าพิเศษในแดนประหาร
http://media.lls.edu/documents/Executing_the_Will_of_the_Voters.pdf

น่าจะดีกว่าที่จะเอาเงินภาษีที่จะสูญไปเพื่อค่าใช้จ่ายเหล่านั้นไปใช้ใน
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและโรงเรียน

เราไม่อาจปล่อยให้นักฆ่าโหดร้ายหลบเลี่ยงกระบวนการยุติธรรม
ทุกๆ ปี เกือบครึ่งหนึ่งของคดีฆาตกรรมทั้งหมด และมากกว่าครึ่งหนึ่ง

ของคดีข่มขืนทั้งหมด ที่ปิดคดีไม่ได้ นักฆ่าได้รับอิสระและส่วนใหญ่จะ
กลับไปก่อคดีข่มขืนและฆ่าอีก เหยื่อหลายพันรายรอความยุติธรรมขณะ
ที่เราสูญเงินหลายล้านกับค่าด�าเนินการต่างๆ ส�าหรับโทษประหาร 

ต้องน�านักฆ่าที่ก่อคดีโหดร้ายทารุณมาสู่กระบวนการยุติธรรม, ขังไว้
ตลอดไป และลงโทษหนัก

• 34 ประหยัดเงินภาษีและส่ง $100 ล้านที่ประหยัดได้ไปใช้ส�าหรับ 
การพิสูจน์ดีเอ็นเอ, ห้องทดลองอาชญากรรม และเครื่องมือต่างๆ ที่
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจไขคดีข่มขืนและฆาตกรรม ให้มากขึ้น

• 34 ท�าให้นักฆ่าที่ก่ออาชญากรรมสยดสยองใช้เวลาที่เหลือของชีวิต
ในคุกโดยไม่มีหวังว่าจะได้ออกมา ท�าให้พวกเขาต้องท�างานและ
จ่ายเงินชดเชยแก่เหยื่อ

• นั่นแหละคือความยุติธรรมที่เป็นผล
ทกุคนทีถ่กูตดัสนิด้วยโทษจ�าคกุตลอดชวีติโดยไม่มโีอกาสได้รบั

ทณัฑ์บนนบัแต่ปี 1977 ยงัถกูคมุขงัหรอืบางรายกเ็สยีชวีติในคกุ โทษ 
จ�าคกุตลอดชวีติโดยไม่มโีอกาสได้รบัทณัฑ์บนเป็นโทษทีไ่ด้ผลและท�าให้
เรามัน่ใจได้ว่าเราจะไม่มทีางประหารชวีติคนบรสิทุธิใ์นรฐัแคลฟิอร์เนยี 

“โทษประหารชีวิตไม่ได้ท�าให้เราปลอดภัยขึ้น—แต่การไขคดี
อาชญากรรมได้มากขึ้นต่างหากที่ท�า”—อดีตอัยการสูงสุด John Van de 
Kamp” 

“พ่อรู้สึกไม่ดีกับหลายๆ คดีอย่างคดีของ Willingham—ที่คนบริสุทธิ์
อาจถูกประหาร พ่อสนับสนุนข้อเสนอที่ 34 เพราะมันรับรองแก่เราได้ว่า
เราจะไม่มีวันประหารชีวิตคนบริสุทธิ์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย” 
—บาทหลวง Flores, โบสถ์ซาน ดิเอโก้

ลงคะแนน รับ ในข้อเสนอที่ 34

GIL GARCETTI, อัยการเขต 
เทศมณฑล ลอสแอนเจลีส, 1992–2000
JEANNE WOODFORD, พัศดีเรือนจ�า 
เรือนจ�านักโทษประหารแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย, 1999–2004
Jennifer A. Waggoner, 
ประธานสันนิบาตสตรีผู้มีสิทธิออกเสียงแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย 
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โทษประหารชวีติ  
แนวคิดรเิริม่ออกกฎหมาย

ข้อเสนอที ่

34
รัฐแคลิฟอร์เนียถังแตกแล้ว การเลิกล้มโทษประหารชีวิตจะท�าให้เกิด

ค่าใช้จ่ายส�าหรับผู้เสียภาษี $100 ล้าน ภายในช่วงสี่ปีข้างหน้า แล้วก็อีก
หลายล้านมากขึ้นในอนาคต แทนที่จะเป็นเรื่องของความยุติธรรม นักฆ่า
ได้ที่อยู่/การดูแลสุขภาพตลอดชีวิต

ข้อเสนอที่ 34 ไม่ใช่การประหยัดเงิน มันเป็นยุทธศาสตร์ของสหภาพ
สิทธิเสรีภาพพลเรือนอเมริกัน (ACLU) ที่จะท�าให้กฎหมายเพื่อความ
ปลอดภัยของสาธารณชนอ่อนแอ พวกเขาต้องการอย่างมากที่จะโน้ม
น้าวให้คุณเชื่อว่าการช่วยชีวิตฆาตกรจากการตัดสินพิพากษาเป็นเรื่องถูก
ต้อง หรือ หากคุณไม่เชื่อ พวกเขาก็จะอ้างว่ามันช่วยประหยัดเงิน!

ความพยายามของสหภาพสิทธิเสรีภาพพลเรือนอเมริกัน (ACLU) 
เป็นเรื่องไม่สมควรและโหดร้ายต่อครอบครัวและผู้เป็นที่รักของเหยื่อ 
เป็นการลวงและสบประมาทผู้ออกเสียงลงคะแนน และเป็นอันตรายต่อ
รัฐแคลิฟอร์เนีย

ข้อเสนอที่ 34 ยอมให้ฆาตกรต่อเนื่อง, ฆาตกรที่ฆ่าต�ารวจ, ที่ฆ่าเด็กๆ 
และคนแก่ รอดพ้นจากกระบวนการยุติธรรม ผู้สนับสนุนร่างนี้ไม่ได้รับรู้
ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตมาก่อน แล้วอาชญากรก็
ถูกปล่อยออกไปเพื่อไปก่อคดีข่มขืนและฆ่าอีก! 

ผู้ออกเสียงลงคะแนนต้องลงคะแนนให้มีการน�าโทษประหารนี้กลับมา
ใช้ ให้ความยุติธรรมกลับมา

นี่คือข้อเท็จจริง โทษประหารชีวิตเป็นโทษที่ตัดสินให้แก่ฆาตกรน้อย
กว่าร้อยละ 2 ที่ก่อคดีสะเทือนขวัญซึ่งคณะลูกขุน ซึ่งเป็นพลเมืองที่
เคารพกฎหมายตัดสินเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับโทษประหาร 

Richard Allen Davis: ลักพาตวั, ข่มขนื และฆ่า Polly Klaas วยั 12 ปี
Richard “ผู้แอบตามยามวิกาล” Ramirez: ลักพาตัว, ข่มขืน, ทารุณ 

และตัดอวัยวะเหยื่อ 14 ราย และข่มขู่ให้กลัว 11 รายซึ่งรวมทั้งเด็กและ
ผู้สูงอายุ

สมาชิกกลุ่มมิจฉาชีพ Ramon Sandoval: ลอบท�าร้ายและยิงเจ้าหน้าที่
ต�ารวจ Daryle Black (อดีตนาวิกโยธินอเมริกัน) และ Rick Delfin ด้วย
อาวุธปืน AK-47 ซึ่งท�าให้ Black เสียชีวิต, ยิงจ่อศีรษะ Delfin และท�าให้
หญิงตั้งครรภ์ได้รับบาดเจ็บ

ฆาตกรต่อเนื่อง Robert Rhoades, นักข่มขืนเด็ก, ลักพาตัว Michael 
Lyons วัย 8 ปี Rhoades ข่มขืนและทารุณ Michael เป็นเวลา 10 ชั่วโมง
แล้วกระหน�่าแทง 70 แผลก่อนปาดคอและน�าศพไปทิ้งในแม่น�้า

Alexander Hamilton: ฆ่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจ Larry Lasater 
(ทหารผ่านศึกนาวิกโยธิน) ภรรยาของเจ้าหน้าที่ Lasater ตั้งครรภ์ได้เจ็ด
เดือนในขณะนั้น

เหยื่อฆาตกรรมด้วยเหตุฉกรรจ์ ประกอบด้วย:
เด็ก 225 ราย
เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 43 นาย 
ผู้ที่ถูกข่มขืนแล้วฆ่า 235 ราย 
ผู้ที่ถูกทรมาณแล้วฆ่า 90 ราย 
สหภาพสทิธเิสรภีาพพลเรอืนอเมรกินั (ACLU) คอื ปัญหา: พวกเขา

อ้างว่าโทษประหารชวีติแก้ไม่ได้และมค่ีาใช้จ่ายสงู เจ้าเล่ห์! สหภาพ
สทิธเิสรภีาพพลเรอืนอเมรกินั (ACLU) และผูส้นบัสนนุน่ันแหละทีท่�าให้
การด�าเนนิการตามกฎหมายเพือ่ความยตุธิรรมเสยีกระบวนและล่าช้าออก
ไปไม่สิน้สดุ รฐัอืน่ๆ รวมทัง้โอไฮโอ และอรโิซนากใ็ห้สิทธิอ์าชญากรเตม็
ทีแ่ละบงัคบัใช้โทษประหารชวีติอย่างยตุธิรรม รฐัแคลฟิอร์เนยีกท็�าได้ 

การเล่นเกมส์การเมือง: การท�าการตลาดข้อเสนอที่ 34 ผู้สนับสนุน
อ้างค้าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยดูจากเรื่องในหนังสือพิมพ์และ “ศึกษา” สิ่ง
ที่สหภาพสิทธิเสรีภาพพลเรือนอเมริกัน (ACLU) เขียนเอาไว้ หรือไม่ก็
ฝ่ายตรงข้ามโทษประหารอื่น 

ข้อมูลของกรมราชทัณฑ์แนะว่าการยกเลิกโทษประหารชวีติ จะส่งผล
ในค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ในระยะยาวหลายสบิล้าน ซึ่งคิดเฉพาะการให้ที่อยู่/
ดูแลสุขภาพ จะใช้เงินของผู้เสียภาษีอย่างน้อย $50,000 ต่อปี เพือ่ดแูล
ฆาตกรทีถู่กตดัสนิแล้วว่ามคีวามผดิผูซ้ึง่ไม่เคยหยดุคดิพจิารณาในการฆ่า
เดก็ๆ ผูบ้รสิทุธิ,์ เจ้าหน้าที,่ พ่อๆแม่ๆ

ท่านคิดว่าการให้ที่อยู่กับบริการสุขภาพตลอดชีวิตแก่ฆาตกรชั่วร้าย
เป็นการประหยัดเงินหรือ? แน่นอนว่าไม่!

นั่นเป็นความลับที่ผู้สนับสนุนข้อเสนอที่ 34 ไม่อยากให้ท่านรู้ มันไม่
เกี่ยวกับเงิน . . . มันเกี่ยวกับวาระทางการเมือง

อัยการ ต�ารวจ เหยื่ออาชญากรรม และผู้น�าชุมชนทั่วรัฐแคลิฟอร์เนีย
สนับสนุนให้ท่านลงคะแนน ไม่รับ ข้อเสนอที่ 34 หยุดสหภาพสิทธิ
เสรีภาพพลเรือนอเมริกัน (ACLU) ท�าให้โทษประหารชีวิตคงอยู่ ปกป้อง
รัฐแคลิฟอร์เนีย

ดูที่เว็บไซต์ waitingforjustice.net. โปรดร่วมกับเรา ลงคะแนน ไม่รับ ใน
ข้อเสนอที่ 34

ผู้พิพากษา PETE WILSON 
อดีตผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย
MARC KLAAS 
บิดาของเหยื่อฆาตกรวัย 12 ปี Polly Klaas
KEITH ROYAL, ประธาน 
สมาคมนายอ�าเภอแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

ด้วยข้อเสนอที่ 34 เราจะไม่มีวันประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์
โทษประหารชีวิตในรัฐแคลิฟอร์เนียท�าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและ

แก้ไขอะไรไม่ได้
ตรวจสอบข้อเท็จจริง: 
• การวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายอย่างเป็นกลางในคูมื่อผูอ้อกเสยีงลงคะแนน

กล่าวว่าข้อเสนอที ่34 ประหยดัเงนิได้ปีละหลายล้าน ท่านควรอ่านดู 
• บรรดาผู้น�าการบังคับใช้กฎหมายและพนักงานอัยการพบว่าโทษ

ประหารชีวิตในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นแก้ไขอะไรไม่ได้และสิ้นเปลืองค่า
ใช้จ่ายมากกว่าโทษจ�าคุกตลอดชีวิตที่ไม่มีโอกาสได้รับทัณฑ์บน 
อ่านที่นี่: http://ccfaj.org/rr-dp-official.html

• 34 ยุติค่าใช้จ่ายในการจองจ�าพิเศษ ค่าทนาย และค่าคุกเดี่ยวใน
แดนประหารที่สูงมาก เราต้องการค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองเหล่านั้นมา
ใช้เพื่อสนับสนุนการศึกษา

“ไม่มีทางที่โทษประหารชีวิตในรัฐแคลิฟอร์เนียจะได้รับการแก้ไข ค่า
ใช้จ่ายสูญเปล่าหลายล้านในระบบที่ไม่สมบูรณ์นี้น่าจะน�าไปใช้ในการที่
จะท�าให้ครู ต�ารวจ และนักดับเพลิง ท�างานกันได้ต่อไป”  
—ผู้พิพากษา Carlos Moreno, ศาลสูงแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (เกษียณ)

34 ช่วยจับกุมและลงโทษฆาตกร กฎหมายนี้จะ:
• กักตัวฆาตกรโหดเหี้ยมไว้ในคุกจนวันตายโดยไม่มีความหวังได้

ออกจากคุก
• จัดการให้พวกเขาท�างานและจ่ายค่าชดเชยแก่เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย

ตามค�าสั่งศาล

• ประหยัดเงินได้หลายร้อยล้านดอลลาร์และให้เงิน $100 ล้าน แก่
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สามารถไขคดีข่มขืนและ
ฆาตกรรมได้ ร้อยละ 46 ของคดีฆาตกรรม และร้อยละ 56 ของคดี
ข่มขืน ปิดคดีไม่ได้ ขณะที่เราต้องสูญเงินหลายล้านในการด�าเนิน
คดีกับอาชญากรจ�านวนมากที่ถูกจ�าคุกอยู่แล้ว

ทุกคนที่ถูกตัดสินด้วยโทษจ�าคุกตลอดชีวิตโดยปราศจากโอกาสได้
รับทัณฑ์บนนับแต่ปี 1977 ยังอยู่ในคุก หรือไม่ก็เสียชีวิตในคุก

จ�าได้ใช่ไหมว่ามีหลักฐานที่แสดงว่ากว่า 100 คนซึ่งเป็นผู้ บริสุทธิ ์ถูก
ตัดสินประหารชีวิตในอเมริกา และบางคนถูกประหารชีวิตไปแล้ว!

เราจะไม่มีทางประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์ ด้วยข้อเสนอที่ 34
นั่นแหละคือความยุติธรรมที่เป็นผล
ลงคะแนน รับ ในข้อเสนอที่ 34

นายกเทศมนตรี ANTONIO R. VILLARAIGOSA 
นครลอสแอนเจลีส
ผู้พิพากษา JOHN VAN de KAMP, อัยการสูงสุด 
รัฐแคลิฟอร์เนีย, 1983–1991
ผู้พิพากษา LaDORIS CORDELL (เกษียณ) 
ศาลอุทธรณ์ เทศมณฑลซานตาคลารา
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