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ÁN TỬ HÌNH.  
ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

DỰ LUẬT 

34
 BIỆN LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 34 

 PHẢN BÁC BIỆN LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 34 
JERRY BROWN NÓI LÀ KHÔNG CÓ TÙ NHÂN VÔ TỘI 

TRONG TRẠI GIAM TỬ TÙ CALIFORNIA.—San Francisco 
Chronicle, 3/7/12.

Phe Có cho 34 tuyệt vọng đến nỗi họ sẽ nói bất cứ điều gì để có được 
lá phiếu của quý vị. CÁC CUỘC THĂM DÒ Ý KIẾN CÔNG CHÚNG 
CHO THẤY ĐA SỐ ỦNG HỘ ÁN TỬ HÌNH, THÀNH RA HỌ CỐ Ý 
SỬ DỤNG TỪ NGỮ GÂY HIỂU LẦM NHƯ VÔ TỘI, GIẢI QUYẾT 
TỘI ÁC VÀ TIẾT KIỆM TIỀN.

Đừng để bị lừa.
“ DỰ LUẬT 34 LẤY ĐI $100 TRIỆU TỪ QUỸ CHUNG CỦA 

CALIFORNIA. TUYÊN BỐ CỦA PHE ỦNG HỘ RẰNG TIỀN NÀY 
ĐẾN TỪ CÁC KHOẢN SẼ TIẾT KIỆM ĐƯỢC LÀ SAI. Hơn nữa, 
Dự Luật 34 sẽ gây tốn phí cho người dân đóng thuế thêm hàng triệu 
mỗi năm bằng cách bảo đảm cung cấp cho những kẻ giết người nhà ở 
và lợi ích y tế suốt đời.”–Mike Genest, Giám Đốc Tài Chánh California 
2005–2009.

Dự Luật 34 có những người ủng hộ không thể bảo vệ dự luật của họ. 
Thay vào đó, họ lừa dối.

Dự Luật Cái gọi là “điều kiện làm việc” của Dự Luật 34? Bắt những 
kẻ giết người phải học các lớp Thể Dục cũng đáp ứng tiêu chuẩn.

Minh oan cho Franky Carrillo . . . Hắn ta chưa bao giờ nhận một bản 
án tử hình.

Không có “Trại giam Tử Tù của California.” Đó là trại San Quentin.
Cử tri thông minh và biết rằng những người ủng hộ Dự Luật 34 

đã làm việc trong nhiều thập niên để loại bỏ hình phạt tử hình. HỌ 
KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG NGƯỜI CANH CHỪNG CHO NGƯỜI 
DÂN ĐÓNG THUẾ–mà ngược lại. HỌ LÀM CHO CÔNG LÝ TỐN 
KÉM HƠN.

“Dự Luật 34 trừng phạt gia đình của những người đã chịu cái chết 
khủng khiếp vì những kẻ giết người bị kết án gây ra. Đó là lý do tại sao 
TẤT CẢ NHỮNG TỔ CHỨC THỰC THI PHÁP LUẬT CHÍNH TẠI 
CALIFORNIA ĐỀU CHỐNG ĐỐI DỰ LUẬT 34.”–Scott Seaman, 
Chủ Tịch, Hiệp Hội Cảnh Sát Trưởng California.

ĐỪNG ĐỂ BỌN PHẠM TỘI GIẾT NGƯỜI CHIẾN THẮNG. Scott 
Peterson đã nhẫn tâm sát hại người vợ Laci của hắn và đứa con trai 
chưa ra đời của họ. Hắn đã giành được án tử hình. LACI VÔ TỘI. EM 
BÉ CONNER KHÔNG THỂ TỰ VỆ.

Hãy nhớ đến các nạn nhân, kể cả 43 cảnh sát bảo vệ chúng ta đã bị 
sát hại. Hãy đứng lên vì một California an toàn hơn.

Hãy bầu KHÔNG cho 34.

CARL V. ADAMS, Chủ Tịch 
Hiệp Hội Biện Lý Địa Hạt California
KERMIT ALEXANDER 
Gia Đình Bị Thành Viên Băng Đảng Los Angeles Sát Hại
RON COTTINGHAM, Chủ Tịch 
Hội Nghiên Cứu Cảnh Sát California

Bằng chứng cho thấy HƠN 100 NGƯỜI VÔ TỘI ĐÃ BỊ KẾT ÁN 
TỬ HÌNH tại Hoa Kỳ, và một số đã bị xử tử!

Dự Luật 34 có nghĩa là CHÚNG TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ XỬ 
TỬ MỘT NGƯỜI VÔ TỘI tại California.

Franky Carrillo được 16 tuổi khi ông bị bắt và bị kết án sai trái về 
tội giết người ở Los Angeles. Phải mất 20 năm để chứng minh sự vô 
tội của ông! Cameron Willingham bị xử tử vào năm 2004 tại Texas vì 
một vụ cố ý đốt nhà giết chết các con của ông; các nhà điều tra khách 
quan sau đó đã kết luận là không có vụ cố ý đốt nhà.

“Nếu có ai bị xử tử và sau đó được kết luận là vô tội, chúng ta 
không thể quay lại quá khứ.”–Thẩm Phán LaDoris Cordell, Santa 
Clara (Hồi Hưu)

Án tử hình của California QUÁ TỐN KÉM và HƯ HỎNG 
KHÔNG THỂ SỬA CHỮA.

• Chỉ có 13 người từng bị xử tử từ năm 1967–không có ai kể từ 
năm 2006. Hầu hết các tử tù chết vì tuổi già.

•  CHÚNG TA LÃNG PHÍ HÀNG TRIỆU ĐÔ LA TIỀN THUẾ về 
gia cư đặc biệt và các vụ kháng án do người dân đóng thuế tài trợ 
mà có thể kéo dài đến 25 năm.

•  Thời nay, tử tù có thể ngồi chơi mà không làm gì cả.
34 BẮT NHỮNG KẺ GIẾT NGƯỜI CÓ ÁN PHẢI LÀM VIỆC 

VÀ TRẢ TIỀN vào quỹ bồi thường cho các nạn nhân, theo lệnh của 
một thẩm phán.

Dự luật này giữ những kẻ giết người phạm tội ác ghê tởm Ở 
TRONG TÙ CHO ĐẾN KHI CHÚNG CHẾT.

Dự luật giải tỏa hàng triệu ĐÔ LA TIỀN THUẾ LÃNG PHÍ–để 
giúp các trường học của con em chúng ta và bắt thêm những kẻ giết 
người và hiếp dâm–mà không tăng thuế.

34 TIẾT KIỆM TIỀN.
California đang phá sản. Nhiều người nghĩ rằng án tử hình rẻ hơn so 

với án tù chung thân không tạm tha–điều đó KHÔNG đúng chút nào.
Một nghiên cứu khách quan kết luận rằng California sẽ TIẾT KIỆM 

GẦN $1 TỶ trong vòng năm năm nếu chúng ta thay thế án tử hình 
bằng án tù chung thân mà không cho cơ hội tạm tha. Tiết kiệm đến từ 
việc loại bỏ lệ phí luật sư và nhà ở đặc biệt cho tử tù.
http://media.lls.edu/documents/Executing_the_Will_of_the_Voters.pdf

Những đồng tiền thuế lãng phí đó sẽ được chi tiêu tốt hơn vào 
VIỆC THỰC THI PHÁP LUẬT và CÁC TRƯỜNG CỦA CHÚNG TA.

CHÚNG TA KHÔNG THỂ ĐỂ NHỮNG KẺ GIẾT NGƯỜI TÀN 
BẠO TRỐN TRÁNH CÔNG LÝ.

Mỗi năm, gần một nửa của tất cả các vụ giết người và trên một nửa 
của tất cả các vụ hiếp dâm KHÔNG ĐƯỢC GIẢI ĐÁP. Những kẻ giết 
người vẫn được tự do và thường tiếp tục hãm hiếp và giết người một 
lần nữa. Hàng ngàn nạn nhân chờ đợi công lý trong khi chúng ta lãng 
phí hàng triệu đồng cho án tử hình.

Những kẻ giết người phạm tội ác khủng khiếp phải nhanh chóng được 
đưa ra trước công lý, bị nhốt chặt mãi mãi, và trừng phạt thật nặng.

• 34 TIẾT KIỆM TIỀN THUẾ và chuyển $100 triệu tiền tiết kiệm 
vào việc gia tăng xét nghiệm DNA, các phòng thí nghiệm tội 
phạm, và các công cụ khác để giúp cảnh sát tìm ra thủ phạm các 
vụ hiếp dâm và giết người.

•  34 khiến những kẻ giết người phạm tội ác khủng khiếp phải ngồi tù 
trong phần đời còn lại của họ mà CHẲNG BAO GIỜ CÓ CÓ HY 
VỌNG SẼ ĐƯỢC TRẢ TỰ DO. Dự luật này bắt họ LÀM VIỆC 
để họ có thể TRẢ TIỀN bồi thường cho các nạn nhân của họ.

•  Đó mới là THỰC THI CÔNG LÝ.
Tất cả những người bị kết án tù chung thân một cách công bằng 

mà không cho cơ hội tạm tha từ năm 1977 đến nay vẫn còn bị nhốt 
hoặc đã chết trong tù. Án chung thân mà không cho cơ hội tạm tha có 
hiệu quả và bảo đảm là chúng ta sẽ KHÔNG BAO GIỜ XỬ TỬ MỘT 
NGƯỜI VÔ TỘI tại California.

“Án tử hình không làm cho chúng ta an toàn hơn–giải quyết tội 
phạm tốt hơn mới làm được.”–Cựu Tổng Chưởng Lý John Van de 
Kamp

“Tôi thấy băn khoăn vì những vụ như của Willingham–có những 
người vô tội có thể đã bị xử tử. Tôi ủng hộ dự luật 34 bởi vì nó bảo 
đảm chúng ta sẽ không bao giờ xử tử một người vô tội ở California.”

–Giám Mục Flores, Giáo Phận San Diego
Hãy bầu CÓ cho 34.

GIL GARCETTI, Biện Lý Địa Hạt 
Quận Los Angeles, 1992–2000
JEANNE WOODFORD, Giám Đốc Trại Tù 
Trại giam Tử Tù California, 1999–2004
JENNIFER A. WAGGONER, Chủ Tịch 
Liên Đoàn Nữ Cử Tri California
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ÁN TỬ HÌNH.  
ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

DỰ LUẬT 

34
California đang phá sản. Hủy bỏ án tử gân tốn phí cho người dân 

đóng thuế $100 TRIỆU TRONG VÒNG BỐN NĂM TỚI VÀ NHIÊU 
TRIỆU NỮA TRONG TƯƠNG LAI. Thay vì đối mặt với công lý, 
những kẻ giết người nhận được lợi ích suốt đời về gia cư/y tế.

DỰ LUẬT 34 KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN TIẾT KIỆM TIỀN 
BẠC. Mà là về chương trình hoạt động của ACLU để làm suy yếu luật 
an toàn công cộng. Họ đang cố hết sức để thuyết phục quý vị rằng cứu 
vớt những kẻ giết người khỏi đối mặt với công lý đã việc đáng làm. 
Hoặc, nếu quý vị không tin điều đó, họ biện minh là dự luật này tiết 
kiệm tiền!

CÁC NỖ LỰC CỦA ACLU KHÔNG THỂ BIỆN MINH, ĐỘC ÁC 
ĐỐI VỚI THÂN NHÂN CỦA CÁC NẠN NHÂN, LƯỜNG GẠT VÀ 
XÚC PHẠM CỬ TRI VÀ NGUY HIỂM CHO CALIFORNIA.

Dự Luật 34 cho phép những kẻ giết người hàng loạt, giết cảnh sát, 
giết trẻ em, và những kẻ giết người già, trốn thoát công lý. Những 
người ủng hộ không thừa nhận rằng khi án tử hình của California từng 
được xóa bỏ trước kia, bọn tội phạm giết người được phóng thích lại 
hiếp dâm và giết người một lần nữa!

Cử tri đã phải khôi phục lại hình phạt tử hình để phục hồi công lý.
ĐÂY LÀ SỰ THẬT. Án tử hình được đưa ra cho dưới 2% những 

kẻ giết người mà tội ác của họ gây sốc đến nỗi các bồi thẩm đoàn gồm 
những công dân tuân thủ pháp luật đều đồng ý đưa ra bản án đó.

Richard Allen Davis: bắt cóc, cưỡng hiếp và giết chết đứa bé 12 
tuổi Polly Klaas.

Richard “Kẻ Săn Mồi Ban Đêm” Ramirez: bắt cóc, hãm hiếp, tra 
tấn và cắt cơ phận 14 người và khủng bố thêm 11 người bao gồm cả 
trẻ em và người già.

Thành Viên Băng Đảng Ramon Sandoval: phục kích và bắn các 
Cảnh Sát Viên Daryle Black (một cựu Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ) 
và Rick Delfin bằng một khẩu AK-47, giết chết Black, bắn Delfin vào 
đầu và làm bị thương một người phụ nữ mang thai.

Tên giết người hàng loạt Robert Rhoades, kẻ hiếp dâm trẻ em, đã 
bắt cóc bé Michael Lyons 8 tuổi. Rhoades hãm hiếp và tra tấn Michael 
trong 10 tiếng đồng hồ, đâm em 70 lần trước khi rạch cổ họng và vất 
xác em xuống một con sông.

Alexander Hamilton: sát hại Cảnh Sát Viên Larry Lasater (một cựu 
chiến binh thủy quân lục chiến). Vợ của Lasater mang thai bảy tháng 
vào thời điểm đó.

Các nạn nhân bị sát hại bao gồm:

225 TRẺ EM
43 CẢNH SÁT VIÊN
235 VỤ HIẾP DÂM/giết người
90 VỤ TRA TẤN/giết người
ACLU CHÍNH LÀ VẤN ĐỀ: Họ tuyên bố án tử hình không có tác 

dụng và tốn kém. Thật đạo đức giả! Chính ACLU và những kẻ ủng 
hộ đã cản trở việc thực thi luật pháp công bằng bằng cách gây trì trệ 
vô hạn. Các tiểu bang khác bao gồm cả Ohio và Arizona cho bọn tội 
phạm đầy đủ các quyền và thực thi án tử hình một cách công bằng. 
California cũng có thể làm thế.

CHƠI TRÒ CHÍNH TRỊ: Tiếp thị Dự Luật những người ủng hộ đưa 
ra tuyên bố về chi phí dựa trên các bài báo và các “nghiên cứu” viết ra 
bởi ACLU hoặc các nhóm chống án tử hình khác.

Dữ liệu của Nha Cải Huấn gợi ý cho thấy việc bãi bỏ hình phạt tử 
hình sẽ dẫn đến phí tổn gia tăng dài hạn lên đến hàng chục triệu, chỉ 
mới tính nhà ở/y tế. Người dân đóng thuế sẽ chi ít nhất $50,000 mỗi 
năm để chăm sóc cho mỗi kẻ giết người bị kết án mà chúng đã không 
hề suy nghĩ hai lần về việc giết các trẻ em vô tội, cảnh sát, những 
người mẹ và những người người cha.

BỘ QUÝ VỊ NGHĨ RẰNG CUNG CẤP PHÚC LỢI GIA CƯ VÀ Y 
TẾ SUỐT ĐỜI CHO NHỮNG KẺ GIẾT NGƯỜI HUNG BẠO TIẾT 
KIỆM ĐƯỢC TIỀN? TẤT NHIÊN KHÔNG!

ĐÓ LÀ BÍ MẬT MÀ PHE ỦNG HỘ DỰ LUẬT 34 KHÔNG 
MUỐN QUÝ VỊ BIẾT. Không phải chuyện tiền bạc . . . mà là về nghị 
trình chính trị của họ.

Các công tố viên, cảnh sát, nạn nhân tội ác và các nhà lãnh đạo 
cộng đồng khắp California đang thúc giục quý vị bầu KHÔNG cho dự 
luật 34. Hãy ngăn chặn ACLU. Bảo tồn án tử hình. Bảo vệ California.

Vào xem waitingforjustice.net. Xin tiếp tay với chúng tôi. Hãy bầu 
KHÔNG cho 34.

HON. PETE WILSON 
Cựu Thống Đốc California
MARC KLAAS 
Cha của Nạn Nhân Bị Giết Hại Polly Klaas 12 Tuổi
KEITH ROYAL, Chủ Tịch 
Hiệp Hội Cảnh Sát Trưởng Tiểu Bang California

CHÚNG TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ XỬ TỬ MỘT NGƯỜI VÔ 
TỘI với Dự Luật 34.

Án tử hình của California tốn kém và hư hỏng không thể sửa chữa.
HÃY KIỂM TRA SỰ THẬT:
• Phân tích chi phí khách quan trong tập hướng dẫn cử tri này nói 

rằng 34 TIẾT KIỆM HÀNG TRIỆU mỗi năm. Quý vị hãy tự đọc.
•  Giới lãnh đạo công lực và các công tố viên đã kết luận án tử hình 

của California bị HƯ HỎNG và TỐN KÉM thêm HÀNG TRIỆU 
mỗi năm so với án tù chung thân không ân xá. Hãy đọc ở đây: 
http://ccfaj.org/rr-dp-official.html.

• 34 chấm dứt chi phí tốn kém về nhà ở đặc biệt, luật sư, và các 
buồng giam riêng cho các tử tù. Chúng ta cần dành những đồng 
tiền thuế lãng phí này cho các trường học của chúng ta.

“Không có cách nào để có thể hoàn chỉnh được án tử hình của 
California. Hàng triệu đồng lãng phí cho hệ thống hư hỏng này sẽ 
được chi tiêu tốt hơn nhiều vào việc lưu giữ giáo viên, cảnh sát và 
nhân viên cứu hỏa trong công việc của họ.”  
—Chánh Án Carlos Moreno, Tối Cao Pháp Viện California (Hồi Hưu)

34 giúp BẮT GIỮ VÀ TRỪNG PHẠT NHỮNG KẺ GIẾT 
NGƯỜI. Nó sẽ:

• Giữ những kẻ giết người tàn ác TRONG TÙ CHO ĐẾN KHI 
CHÚNG CHẾT mà CHẲNG BAO GIỜ CÓ HY VỌNG ĐƯỢC 
THẢ RA.

•  Bắt chúng LÀM VIỆC và TRẢ TIỀN bồi thường nạn nhân theo 
lệnh tòa.

•  Tiết kiệm hàng trăm triệu và chuyển $100 triệu cho cơ quan công 
lực để điều tra ra thủ phạm các vụ hiếp dâm và giết người. 46% 
các vụ giết người và 56% các vụ hiếp dâm KHÔNG TÌM RA 
THỦ PHẠM trong khi chúng tra LÃNG PHÍ HÀNG TRIỆU cho 
một số ít tội phạm đã bị bỏ tù.

Tất cả những người bị kết án TÙ CHUNG THÂN MÀ KHÔNG 
CHO CƠ HỘI TẠM THA một cách công bằng từ năm 1977 đến nay 
VẪN CÒN Ở TÙ HOẶC ĐÃ CHẾT TRONG TÙ.

Hãy nhớ rằng, bằng chứng cho thấy HƠN 100 NGƯỜI VÔ TỘI ĐÃ 
BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH tại Hoa Kỳ, và một số đã bị xử tử!

CHÚNG TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ XỬ TỬ MỘT NGƯỜI VÔ 
TỘI với 34.

Đó mới là thực thi công lý.
Hãy bầu CÓ cho 34.

MAYOR ANTONIO R. VILLARAIGOSA 
Thành Phố Los Angeles
HON. JOHN VAN DE KAMP, Tổng Chưởng Lý 
Tiểu Bang California, 1983–1991
JUDGE LADORIS CORDELL (Hồi Hưu) 
Tòa Thượng Thẩm Santa Clara
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