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Dự Luật 2
Tu chính này được đề nghị bởi Tu Chính Hiến Pháp Hạ Viện 1 

trong Phiên Họp Bất Thường Thứ Hai Năm 2013–2014 (Chương 1 
Quyết Nghị, Phiên Họp Bất Thường Thứ Hai Năm 2013–2014) công 
khai sửa đổi Hiến Pháp California bằng cách thêm một số đoạn và 
hủy bỏ và thêm một đoạn trong đó; do do đó, những điều khoản 
hiện hữu được đề nghị xóa bỏ sẽ in theo kiểu chữ có gạch ngang và 
những điều khoản mới được đề nghị thêm vào sẽ in theo kiểu chữ 
nghiêng để cho biết đó là những điều khoản mới.

Đề Nghị Tu Chính cho Điều IV và XVI
Thứ nhất—Đoạn 12.5 được thêm vào Điều IV với nội dung, như 

sau:
ĐOẠN 12.5. Trong vòng 10 ngày sau khi đệ trình ngân sách chiếu 

theo tiểu đoạn (a) của Đoạn 12, sau khi có những đề nghị về điều chỉnh 
Ngân Sách của Thống Đốc theo đòi hỏi bởi tiểu đoạn (e) của Đoạn 13308 
Bộ Luật Chính Quyền hay một đạo luật thay thế, và sau khi ban hành dự 
luật ngân sách, hoặc trong thời gian sớm nhất có thể sau đó, Giám Đốc Tài 
Chánh phải đệ trình với Lập Pháp cả hai tài liệu sau đây:

(a) Ước tính thu nhập của Quỹ Tổng Quát cho năm tài khóa kế tiếp và 
cho ba năm tài khóa sau đó.

(b) Ước tính chi tiêu của Quỹ Tổng Quát cho năm tài khóa kế tiếp và 
cho ba năm tài khóa sau đó.

Thứ hai—Hủy bỏ Đoạn 20 của Điều XVI.
ĐOẠN 20. (a) Trương Mục Ổn Định Ngân Sách theo đây được 

thành lập trong Quỹ Tổng Quát.
(b) Trong mỗi năm tài khóa như quy định trong các đoạn từ (1) 

đến (3), sau đây, Kiểm Soát Viên phải chuyển những số tiền sau đây 
từ Quỹ Tổng Quát vào Trương Mục Ổn Định Ngân Sách:

(1) Trễ nhất là ngày 30 tháng Chín, 2006, số tiền tương đương 
với 1 phần trăm số thu nhập ước tính của Quỹ Tổng Quát cho năm 
tài khóa 2006–07.

(2) Trễ nhất là ngày 30 tháng Chín, 2007, số tiền tương đương 
với 2 phần trăm số thu nhập ước tính của Quỹ Tổng Quát cho năm 
tài khóa 2007-08.

(3) Trễ nhất là ngày 30 tháng Chín, 2008, số tiền tương đương 
với 3 phần trăm số thu nhập ước tính của Quỹ Tổng Quát cho năm 
tài khóa hiện thời.

(c) Việc chuyển tiền này không được bắt buộc theo tiểu đoạn (b) 
trong bất cứ một năm tài khóa nào nếu như số tiền hiện có trong 
trương mục đó sẽ nhiều hơn 5 phần trăm ước tính thu nhập của 
Quỹ Tổng Quát ấn định trong dự luật ngân sách cho năm tài khóa 
đó, như đã ban hành, hoặc tám tỷ mỹ kim ($8,000,000,000), tùy theo 
số nào nhiều hơn. Lập Pháp có thể, theo luật, chỉ thị cho Kiểm Soát 
Viên, trong một hay nhiều năm tài khóa, chuyển vào trương mục số 
tiền nhiều hơn mức ấn định bởi tiểu đoạn này.

(d) Phải lệ thuộc vào bất cứ sự hạn chế nào áp đặt bởi đoạn này, 
những ngân khoản đã chuyển vào Trương Mục Ổn Định Ngân Sách 
sẽ được xem như là thu nhập của Quỹ Tổng Quát cho tất cả những 
mục đích của Hiến Pháp này.

(e) Việc chuyển tiền từ Quỹ Tổng Quát vào Trương Mục Ổn Định 
Ngân Sách có thể bị đình chỉ hoặc giảm bớt trong một năm tài khóa 
bằng chỉ thị thi hành do Thống Đốc ban hành trễ nhất là vào ngày 
1 tháng Sáu của năm tài khóa trước đó.

(f) (1) Trong số tiền chuyển vào trương mục vào mỗi năm tài 
khóa, 50 phần trăm, với tổng số tiền lên đến năm tỷ mỹ kim 
($5,000,000,000) cho tất cả các năm tài khóa, sẽ được ký thác vào 
Trương Mục Phụ Của Quỹ Trả Dần Nợ Công Khố Phiếu Bù Đắp 
Thiếu Hụt, theo đây được thiết lập trong trương mục cho mục đích 
trả nợ công khố phiếu bù đắp thiếu hụt được cho phép và được phát 
hành theo quy định trong Đoạn 1.3, cộng với bất cứ số tiền nào khác 
theo luật định cho mục đích trả nợ công khố phiếu đó. Tiền trong 
trương mục phụ của quỹ trả dần sẽ được phân bổ liên tục cho Thủ 
Quỹ để chi cho mục đích đó với số tiền, vào lúc, và theo cách thức 
mà Thủ Quỹ cho là thích hợp. Ngân khoản còn lại trong trương mục 
phụ của quỹ trả dần sau khi trả hết nợ công khố phiếu bù đắp thiếu 

hụt sẽ được chuyển vào trương mục, và có thể được chuyển vào Quỹ 
Tổng Quát chiếu theo đoạn (2).

(2) Tất cả những ngân khoản khác được chuyển vào trương mục 
trong năm tài khóa sẽ không ký thác vào trương mục phụ của quỹ 
trả dần và có thể, được chuyển vào Quỹ Tổng Quát, theo luật.

Thứ ba—Đoạn 20 được thêm vào Điều XVI với nội dung, như 
sau:

ĐOẠN 20. (a) (1) Trương Mục Ổn Định Ngân Sách theo đây được 
thành lập trong Quỹ Tổng Quát.

(2) Cho năm tài khóa 2015–16 và mỗi năm tài khóa sau đó, dựa vào 
Đạo Luật Ngân Sách cho năm tài khóa, Kiểm Soát Viên sẽ chuyển từ Quỹ 
Tổng Quát vào Trương Mục Ổn Định Ngân Sách, trễ nhất là ngày 1 tháng 
Mười, số tiền tương đương với 1.5 phần trăm mức thu nhập ước tính của 
Quỹ Tổng Quát cho năm tài khóa đó.

(b) (1) Cho năm tài khóa 2015–16 và mỗi năm tài khóa sau đó, dựa 
vào Đạo Luật Ngân Sách cho năm tài khóa, Bộ Tài Chánh sẽ cung cấp cho 
Lập Pháp tất cả những chi tiết sau đây:

(A) Ước tính số tiền thu thuế trong Quỹ Tổng Quát có thể phân bổ chiếu 
theo Điều XIII B cho năm tài khóa đó.

(B) (i) Ước tính phần tiền thu thuế trong Quỹ Tổng Quát được xác định 
trong tiểu đoạn (A) trích ra từ thuế lợi tức cá nhân trả trên lợi nhuận vốn 
chưa khấu trừ.

(ii) Một phần trong ước tính ở mệnh đề (i) nhiều hơn 8 phần trăm ước 
tính đưa ra trong tiểu đoạn (A).

(C) Một phần trong trách nhiệm tài trợ của tiểu bang theo Đoạn 8 là 
kết quả của việc gộp cả số tiền tính theo mệnh đề (ii) của tiểu đoạn (B), 
nếu có, như là tiền thu thuế trong Quỹ Tổng Quát.

(D) Bất cứ số tiền phân bổ nào quy định trong mệnh đề (ii) của tiểu 
đoạn (B) của đoạn (1), hay tiểu đoạn (C) của đoạn (2), của tiểu đoạn (c), 
được trích từ thu nhập quy định trong mệnh đề (ii) của tiểu đoạn (B) của 
đoạn này.

(E) Số tiền do việc lấy giá trị tính theo mệnh đề (ii) của tiểu đoạn (B) 
trừ cho tổng giá trị tính theo tiểu đoạn (C) và (D). Nếu dưới zerô, thì số 
tiền này sẽ được tính là zerô cho mục đích này.

(F) Số tiền nào ít hơn giữa số tiền tính được theo tiểu đoạn (E) với số 
tiền chuyển qua do số tiền hiện có trong Trương Mục Ổn Định Ngân Sách 
đạt đến mức giới hạn ấn định trong tiểu đoạn (e).

(2) Trong năm tài khóa 2016–17, chỉ liên quan đến năm tài khóa 
2015–16, và trong năm tài khóa 2017–18 và mỗi năm tài khóa sau đó, liên 
quan riêng biệt đến mỗi năm trong hai năm tài khóa ngay trước đó, Bộ Tài 
Chánh sẽ tính tất cả những con số sau đây, dùng cùng một phương pháp 
tính đã dùng cho năm tài khóa có liên quan, và cung cấp sự tính toán đó 
cho Lập Pháp:

(A) Cập nhật ước tính số tiền thu thuế trong Quỹ Tổng Quát có thể 
phân bổ chiếu theo Điều XIII B.

(B) (i) Cập nhật ước tính phần tiền thu thuế trong Quỹ Tổng Quát được 
xác định trong tiểu đoạn (A) trích ra từ thuế lợi tức cá nhân trả trên lợi 
nhuận vốn chưa khấu trừ.

(ii) Một phần trong ước tính đã cập nhật ở mệnh đề (i) nhiều hơn 8 
phần trăm ước tính đã cập nhật đưa ra trong tiểu đoạn (A).

(C) Cập nhật cách tính của phần trong trách nhiệm tài trợ của tiểu bang 
theo Đoạn 8 là do việc gộp cả số tiền đã cập nhật tính theo mệnh đề (ii) 
của tiểu đoạn (B), nếu có, như là tiền thu thuế trong Quỹ Tổng Quát.

(D) Bất cứ số tiền phân bổ nào quy định trong mệnh đề (ii) của tiểu 
đoạn (B) của đoạn (1), hay tiểu đoạn (C) của đoạn (2), của tiểu đoạn (c), 
được trích từ thu nhập quy định trong mệnh đề (ii) của tiểu đoạn (B) của 
đoạn (1).

(E) Số tiền do việc lấy giá trị tính theo mệnh đề (ii) của tiểu đoạn (B) 
trừ cho tổng giá trị tính theo tiểu đoạn (C) và (D). Nếu dưới zerô, thì số 
tiền này sẽ được tính là zerô cho mục đích này.

(F) Số tiền trước đó đã được Kiểm Soát Viên chuyển từ Quỹ Tổng Quát 
vào Trương Mục Ổn Định Ngân Sách cho năm tài khóa chiếu theo tiểu 
đoạn (c) và (d).

(G) Số tiền nào ít hơn giữa (i) số tiền, tối thiểu là zerô, do việc, lấy số 
tiền tính theo tiểu đoạn (E), trừ đi giá trị của bất cứ sự đình chỉ hay giảm 
bớt nào trong việc chuyển tiền chiếu theo đoạn (1) của tiểu đoạn (a) của 
Đoạn 22 trước đó đã được Lập Pháp phê chuẩn cho năm tài khóa có liên 
quan, và số tiền trước đó đã được Kiểm Soát Viên chuyển qua cho năm tài 
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khóa đó như quy định trong tiểu đoạn (F), hoặc (ii) số tiền chuyển qua làm 
cho số tiền hiện có trong Trương Mục Ổn Định Ngân Sách đạt đến mức 
giới hạn như quy định trong tiểu đoạn (e).

(c) (1) (A) Đến ngày 1 tháng Mười của năm tài khóa 2015–16 và mỗi 
năm tài khóa sau đó cho tới, kể cả, năm tài khóa 2029–30, dựa vào những 
ước tính ấn định trong Đạo Luật Ngân Sách hằng năm chiếu theo đoạn (2) 
và (3) của tiểu đoạn (h), và tổng số tiền được xác định trong đoạn (2) của 
tiểu đoạn (a), Kiểm Soát Viên phải chuyển một số tiền từ Quỹ Tổng Quát 
vào Trương Mục Ổn Định Ngân Sách, chiếu theo lịch trình do Giám Đốc 
Tài Chánh cung ứng, như quy định trong tiểu đoạn (B).

(B) Mặc dù có bất cứ điều khoản nào khác trong đoạn này, trong năm 
tài khóa mà Đạo Luật Ngân Sách ấn định trong tiểu đoạn (A) áp dụng:

(i) Phải chuyển năm mươi phần trăm của cả số tiền ấn định trong đoạn 
(2) của tiểu đoạn (a), và số tiền do việc lấy giá trị tính theo mệnh đề (ii) 
của tiểu đoạn (B) của đoạn (1) của tiểu đoạn (b) trừ đi giá trị tính theo 
tiểu đoạn (C) của đoạn (1) của tiểu đoạn (b) từ Quỹ Tổng Quát vào Trương 
Mục Ổn Định Ngân Sách.

(ii) 50 phần trăm còn lại sẽ được Lập Pháp phân bổ cho một hoặc nhiều 
trách nhiệm và mục đích sau đây:

(I) Những trách nhiệm chưa được tài trợ của Quỹ Tổng Quát trong năm 
tài khóa trước chiếu theo Đoạn 8 còn nợ lại đến ngày 1 tháng Bảy, 2014.

(II) Những khoản vay ngân sách cho Quỹ Tổng Quát, từ những ngân 
khoản bên ngoài Quỹ Tổng Quát, đã đáo hạn vào ngày 1 tháng Giêng, 
2014.

(III) Những yêu cầu thanh toán cho những chi phí bắt buộc phát sinh 
trước năm tài khóa 2004–05 mà vẫn chưa trả, và chiếu theo đoạn (2) của 
tiểu đoạn (b) của Đoạn 6 Điều XIII B thì được phép trả dần hằng năm, 
theo như luật định.

(IV) Những trách nhiệm chưa được tài trợ cho những chương trình hưu 
bổng cấp tiểu bang và tài trợ trước cho những quyền lợi hưu bổng khác, 
nhiều hơn số tiền căn bản hiện thời đã ấn định cho năm tài khóa mà nếu 
không thì ngân khoản trong đó sẽ được chuyển vào Trương Mục Ổn Định 
Ngân Sách. Cho mục đích của tiểu mệnh đề này, số tiền căn bản hiện thời 
là số tiền bắt buộc phải trả chiếu theo luật, có bản ghi nhớ về sự thỏa thuận 
đã được phê chuẩn, liệt kê quyền lợi đã được ấn định bởi hãng sở hay thực 
thể được cho phép ấn định những phần đóng góp cho nhân viên không nằm 
trong hoặc được miễn thương lượng tập thể, hay bất cứ sự kết hợp nào của 
những trường hợp này. Để hội đủ điều kiện theo tiểu mệnh đề này, sự phân 
bổ phải bổ sung và không thay thế tài trợ mà trong trường hợp khác sẽ có 
sẵn để thanh toán cho những trách nhiệm quy định trong tiểu mệnh đề 
này cho năm tài khóa đó hoặc năm tài khóa kế tiếp.

(2) (A) Đến ngày 1 tháng Mười của năm tài khóa 2030-31 và mỗi năm 
tài khóa sau đó, dựa vào những ước tính ấn định trong Đạo Luật Ngân 
Sách hằng năm chiếu theo đoạn (2) và (3) của tiểu đoạn (h), Kiểm Soát 
Viên phải chuyển một số tiền từ Quỹ Tổng Quát vào Trương Mục Ổn Định 
Ngân Sách, chiếu theo lịch trình do Giám Đốc Tài Chánh cung cấp, như 
quy định trong tiểu đoạn (B).

(B) Trong năm tài khóa mà Đạo Luật Ngân Sách được xác định trong 
tiểu đoạn (A) áp dụng cho năm đó, phải chuyển cả số tiền ấn định trong 
đoạn (2) của tiểu đoạn (a), và số tiền do việc lấy giá trị tính theo mệnh đề 
(ii) của tiểu đoạn (B) của đoạn (1) của tiểu đoạn (b) trừ đi giá trị tính theo 
tiểu đoạn (C) của đoạn (1) của tiểu đoạn (b) từ Quỹ Tổng Quát vào Trương 
Mục Ổn Định Ngân Sách.

(C) Mặc dù có bất cứ điều khoản nào khác trong đoạn này, Lập Pháp 
có thể phân bổ tối đa là 50 phần trăm của cả số tiền được xác định trong 
đoạn (2) của tiểu đoạn (a), và của số tiền do việc lấy giá trị tính theo mệnh 
đề (ii) của tiểu đoạn (B) của đoạn (1) của tiểu đoạn (b) trừ đi giá trị tính 
theo tiểu đoạn (C) của đoạn (1) của tiểu đoạn (b), cho một hay nhiều trách 
nhiệm và mục đích quy định trong mệnh đề (ii) của tiểu đoạn (B) của 
đoạn(1).

(3) Việc chuyển tiền quy định trong tiểu đoạn này phải lệ thuộc vào sự 
đình chỉ hoặc giảm bớt chiếu theo đoạn (1) của tiểu đoạn (a) của Đoạn 
22.

(d) Đến ngày 1 tháng Mười của năm tài khóa 2016-17 và mỗi năm tài 
khóa sau đó, dựa vào những ước tính ấn định trong Đạo Luật Ngân Sách 
hằng năm chiếu theo đoạn (4) và (5) của tiểu đoạn (h), Kiểm Soát Viên 
phải chuyển một số tiền giữa Quỹ Tổng Quát và Trương Mục Ổn Định 
Ngân Sách, lịch trình do Giám Đốc Tài Chánh cung cấp, như sau:

(1) Nếu số tiền trong tiểu đoạn (G) của đoạn (2) của tiểu đoạn (b) nhiều 
hơn zerô, thì việc chuyển số tiền đó từ Quỹ Tổng Quát vào Trương Mục Ổn 
Định Ngân Sách, phải lệ thuộc vào bất cứ sự đình chỉ hoặc giảm bớt nào 
trong việc chuyển tiền này chiếu theo đoạn (1) của tiểu đoạn (a) của Đoạn 
22.

(2) Nếu số tiền ấn định trong tiểu đoạn (F) của đoạn (2) của tiểu đoạn 
(b) nhiều hơn số tiền tính theo tiểu đoạn (E) của đoạn (2) của tiểu đoạn 
(b), thì chuyển phần nhiều hơn đó từ Trương Mục Ổn Định Ngân Sách trở 
lại Quỹ Tổng Quát.

(e) Mặc dù có bất cứ điều khoản nào khác trong đoạn này, số tiền chuyển 
vào Trương Mục Ổn Định Ngân Sách chiếu theo đoạn (2) của tiểu đoạn 
(a) và tiểu đoạn (c) và (d) trong bất cứ năm tài khóa nào không được nhiều 
hơn số tiền sẽ làm cho số tiền hiện có trong trương mục đó, khi việc chuyển 
tiền được thực hiện, trở thành nhiều hơn 10 phần trăm của số tiền thu thuế 
trong Quỹ Tổng Quát cho năm tài khóa được ước tính chiếu theo tiểu đoạn 
(b). Trong bất cứ năm tài khóa nào, tiền thu thuế trong Quỹ Tổng Quát, 
mà nếu không có đoạn này, sẽ được chuyển vào Trương Mục Ổn Định Ngân 
Sách chỉ được chi cho hạ tầng cơ sở, như định nghĩa bởi Đoạn 13101 của 
Bộ Luật Chính Quyền, như nội dung của đoạn đó vào ngày 1 tháng Giêng, 
2014, kể cả công việc bảo trì đã bị hoãn lại.

(f) Ngân khoản được quy định trong tiểu đoạn (b) là tiền thu thuế trong 
Quỹ Tổng Quát là tiền thu thuế trong Quỹ Tổng Quát cho mục đích của 
Đoạn 8 cho năm tài khóa mà tiền thuế đó thuộc về, nhưng không được 
xem là thêm vào tiền thu thuế trong Quỹ Tổng Quát vào lúc sau đó ngân 
khoản này được chuyển từ Trương Mục Ổn Định Ngân Sách vào Quỹ Tổng 
Quát.

(g) Kiểm Soát Viên có thể dùng ngân khoản trong Trương Mục Ổn Định 
Ngân Sách, nếu người này quyết định rằng ngân khoản đó hiện không cần 
thiết cho những mục đích của đoạn này, để giúp giải quyết nhu cầu về tiền 
chi tiêu hằng ngày của Quỹ Tổng Quát. Bất cứ trường hợp sử dụng nào 
chiếu theo tiểu đoạn này đều không được gây trở ngại cho mục đích của 
Trương Mục Ổn Định Ngân Sách.

(h) Đạo Luật Ngân Sách hằng năm phải có những ước tính quy định 
trong tất cả những điều khoản sau đây:

(1) Đoạn (2) của tiểu đoạn (a).
(2) Mệnh đề (ii) của tiểu đoạn (B) của đoạn (1) của tiểu đoạn (b).
(3) Tiểu đoạn (F) của đoạn (1) của tiểu đoạn (b).
(4) Mệnh đề (ii) của tiểu đoạn (B) của đoạn (2) của tiểu đoạn (b).
(5) Tiểu đoạn (G) của đoạn (2) của tiểu đoạn (b).
Thứ tư—Đoạn 21 được thêm vào Điều XVI với nội dung, như 

sau:
ĐOẠN 21. (a) Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường Công Lập 

theo đây được thành lập trong Quỹ Tổng Quát.
(b) Vào ngày hoặc trước ngày 1 tháng Mười của mỗi năm tài khóa, bắt 

đầu từ năm tài khóa 2015–16, dựa vào số tiền được xác định trong Đạo 
Luật Ngân Sách hằng năm chiếu theo tiểu đoạn (b) của Đoạn 20, Kiểm 
Soát Viên phải chuyển một số tiền, chiếu theo lịch trình do Giám Đốc Tài 
Chánh cung cấp, từ Quỹ Tổng Quát vào Trương Mục Ổn Định Hệ Thống 
Trường Công Lập như sau:

(1) (A) Cho năm tài khóa 2015–16, và cho mỗi năm tài khóa sau đó, 
bất cứ số tiền nào là xác thực được xác định trong tiểu đoạn (C) của đoạn 
(1) của tiểu đoạn (b) của Đoạn 20 đều phải chuyển từ Quỹ Tổng Quát vào 
Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường Công Lập với số tiền được tính 
theo tiểu đoạn (B), phải lệ thuộc vào bất cứ sự giảm bớt hay đình chỉ nào 
trong việc chuyển tiền này chiếu theo bất cứ điều khoản nào khác trong 
đoạn này hoặc đoạn (3) của tiểu đoạn (a) của Đoạn 22.

(B) Giám Đốc Tài Chánh phải tính số tiền là phần nhiều hơn của số 
tiền xác thực được xác định trong tiểu đoạn (C) của đoạn (1) của tiểu đoạn 
(b) của Đoạn 20, cộng với tất cả những ngân khoản khác Tiểu Bang bắt 
buộc sử dụng để yểm trợ cho các khu học chánh và khu đại học cộng đồng 
cho năm tài khóa đó chiếu theo Đoạn 8, so với tổng số tiền phân bổ cho 
các khu học chánh và khu đại học cộng đồng từ tiền thu thuế trong Quỹ 
Tổng Quát được phân bổ chiếu theo Điều XIII B và tiền thuế địa phương 
được phân bổ trong năm tài khóa trước đó, cộng với bất cứ sự phân bổ nào 
từ Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường Công Lập trong năm tài khóa 
trước đó, trừ đi bất cứ số tiền nào chuyển vào Trương Mục Ổn Định Hệ 
Thống Trường Công Lập chiếu theo đoạn này trong năm tài khóa trước đó 
và bất cứ khoản thu nhập nào được phân bổ chiếu theo tiểu đoạn (a) của 
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Đoạn 8.5, được điều chỉnh theo sự thay đổi tỷ lệ mức trung bình học sinh 
đi học hằng ngày và được điều chỉnh tăng lên theo sự thay đổi của chi phí 
sinh hoạt chiếu theo đoạn (1) của tiểu đoạn (e) của Đoạn 8 Điều XIII B 
hay sự điều chỉnh chi phí sinh hoạt áp dụng cho phân bổ cho mục đích tổng 
quát của khu học chánh và khu đại học cộng đồng.

(2) (A) Bắt đầu từ năm tài khóa 2016–17, và cho mỗi năm tài khóa 
sau đó, trong trường hợp số tiền tính theo đoạn này nhiều hơn số tiền trước 
đó mà Kiểm Soát Viên đã chuyển từ Quỹ Tổng Quát vào Trương Mục Ổn 
Định Hệ Thống Trường Công Lập cho năm tài khóa trước đó, bất cứ số 
tiền nào là xác thực được chiếu theo tiểu đoạn (C) của đoạn (2) của tiểu 
đoạn (b) của Đoạn 20 cho năm tài khóa đó đều phải chuyển từ Quỹ Tổng 
Quát vào Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường Công Lập với số tiền 
tính được chiếu theo tiểu đoạn (B), phải lệ thuộc vào bất cứ sự giảm bớt 
hay đình chỉ nào trong việc chuyển tiền này chiếu theo bất cứ điều khoản 
nào khác của đoạn này hoặc đoạn (3) của tiểu đoạn (a) của Đoạn 22.

(B) Giám Đốc Tài Chánh phải tính số tiền là phần nhiều hơn của số 
tiền xác thực được xác định trong tiểu đoạn (C) của đoạn (2) của tiểu đoạn 
(b) của Đoạn 20, cộng với tất cả những ngân khoản khác Tiểu Bang bắt 
buộc phải áp dụng để yểm trợ cho các khu học chánh và khu đại học cộng 
đồng cho năm tài khóa đó chiếu theo Đoạn 8, so với tổng số tiền phân bổ 
cho các khu học chánh và khu đại học cộng đồng từ tiền thu thuế trong Quỹ 
Tổng Quát được phân bổ chiếu theo Điều XIII B và sự phân bổ từ tiền thuế 
địa phương trong năm tài khóa trước đó, cộng với bất cứ sự phân bổ nào 
từ Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường Công Lập trong năm tài khóa 
trước đó, trừ đi bất cứ số tiền nào chuyển vào Trương Mục Ổn Định Hệ 
Thống Trường Công Lập chiếu theo đoạn này trong năm tài khóa trước đó 
và bất cứ khoản thu nhập nào được phân bổ chiếu theo tiểu đoạn (a) của 
Đoạn 8.5, được điều chỉnh theo sự thay đổi tỷ lệ mức trung bình học sinh 
đi học hằng ngày và được điều chỉnh tăng lên theo sự thay đổi của chi phí 
sinh hoạt chiếu theo đoạn (1) của tiểu đoạn (e) của Đoạn 8 Điều XIII B 
hay sự điều chỉnh chi phí sinh hoạt áp dụng cho phân bổ cho mục đích tổng 
quát của khu học chánh và khu đại học cộng đồng.

(c) Bắt đầu từ năm tài khóa 2016–17, và cho mỗi năm tài khóa sau đó, 
nếu số tiền tính được chiếu theo tiểu đoạn (C) của đoạn (2) của tiểu đoạn 
(b) của Đoạn 20 cho năm tài khóa ít hơn số tiền trước đó Kiểm Soát Viên 
đã chuyển từ Quỹ Tổng Quát vào Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường 
Công Lập cho năm tài khóa đó, thì số tiền chênh lệch này sẽ được Tiểu 
Bang phân bổ và phân phối từ Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường 
Công Lập để yểm trợ cho các khu học chánh và khu đại học cộng đồng.

(d) Mặc dù có bất cứ một điều khoản nào khác của đoạn này, số tiền 
chuyển vào Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường Công Lập chiếu theo 
tiểu đoạn (b) cho một năm tài khóa không được nhiều hơn phần nhiều hơn 
của số tiền tiểu bang yểm trợ tính được chiếu theo đoạn (1) của tiểu đoạn 
(b) của Đoạn 8 so với số tiền tiểu bang yểm trợ tính được chiếu theo đoạn 
(2) của tiểu đoạn (b) của Đoạn 8 cho năm tài khóa đó. Nếu số tiền tiểu 
bang yểm trợ tính được chiếu theo đoạn (1) của tiểu đoạn (b) của Đoạn 8 
không nhiều hơn số tiền tiểu bang yểm trợ tính được chiếu theo đoạn (2) 
của tiểu đoạn (b) của Đoạn 8 cho năm tài khóa, thì sẽ không có số tiền nào 
được chuyển vào Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường Công Lập chiếu 
theo tiểu đoạn (b) cho năm tài khóa đó.

(e) Mặc dù có bất cứ một điều khoản nào khác của tiểu đoạn này, không 
có số tiền nào được chuyển vào Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường 
Công Lập chiếu theo tiểu đoạn (b) cho một năm tài khóa có hệ số duy trì 
được quyết định cho năm tài khóa đó chiếu theo tiểu đoạn (d) của Đoạn 8.

(f) Mặc dù có bất cứ điều khoản nào khác của đoạn này, không có số 
tiền nào được chuyển vào Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường Công 
Lập chiếu theo tiểu đoạn (b) cho đến khi hệ số duy trì được quyết định 
chiếu theo tiểu đoạn (d) và (e) của Đoạn 8 cho những năm tài khóa trước 
năm tài khóa 2014–15 đã được phân bổ hết. Việc chuyển tiền có thể bắt 
đầu thực hiện trong năm tài khóa tiếp sau năm tài khóa mà việc đó được 
quyết định, dựa vào Đạo Luật Ngân Sách cho năm tài khóa đó, mà điều 
kiện này sẽ được đáp ứng. Nếu việc chuyển tiền được thực hiện cho năm 
tài khóa mà về sau có quyết định là điều kiện này đã không được đáp ứng, 
thì số tiền đã chuyển phải được phân bổ và phân phối từ Trương Mục Ổn 
Định Hệ Thống Trường Công Lập để yểm trợ cho các khu học chánh và 
khu đại học cộng đồng. Không có việc chuyển tiền nào được thực hiện cho 
một năm mà đã có quyết định, dựa vào Đạo Luật Ngân Sách cho năm tài 

khóa đó, là điều kiện này sẽ không được đáp ứng nhưng sau đó lại có quyết 
định là đã đáp ứng trong năm đó hay năm tài khóa trước đó.

(g) Mặc dù có bất cứ một điều khoản nào khác của đoạn này, không có 
số tiền nào được chuyển vào Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường Công 
Lập cho bất cứ một năm tài khóa nào mà có bất cứ điều khoản nào của 
tiểu đoạn (b) của Đoạn 8 đã bị đình chỉ chiếu theo tiểu đoạn (h) của Đoạn 
8.

(h) Mặc dù có bất cứ một điều khoản nào khác của đoạn này, cho bất 
cứ năm tài khóa nào, số tiền chuyển vào Trương Mục Ổn Định Hệ Thống 
Trường Công Lập chiếu theo tiểu đoạn (b) không được nhiều hơn số tiền 
sẽ làm cho số tiền hiện có trong trương mục đó vượt qua mức 10 phần trăm 
tổng số phân bổ cho các khu học chánh và khu đại học cộng đồng từ tiền 
thu thuế trong Quỹ Tổng Quát được phân bổ chiếu theo Điều XIII B và 
tiền thu thuế địa phương được phân bổ cho năm tài khóa đó chiếu theo 
Đoạn 8. Cho bất cứ năm tài khóa nào, tiền thu thuế trong Quỹ Tổng Quát 
mà, nếu không có tiểu đoạn này, sẽ được chuyển vào Trương Mục Ổn Định 
Hệ Thống Trường Công Lập thì Tiểu Bang sẽ sử dụng để yểm trợ cho các 
khu học chánh và trường đại học cộng đồng.

(i) Trong bất cứ năm tài khóa nào mà số tiền Tiểu Bang bắt buộc sử 
dụng để yểm trợ cho các khu học chánh và khu đại học cộng đồng cho năm 
tài khóa đó chiếu theo Đoạn 8 ít hơn tổng số tiền phân bổ cho các khu học 
chánh và khu đại học cộng đồng từ tiền thu thuế trong Quỹ Tổng Quát 
được phân bổ chiếu theo Điều XIII B và sự phân bổ từ tiền thu thuế địa 
phương trong năm tài khóa trước đó, cộng với bất cứ sự phân bổ nào từ 
Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường Công Lập trong năm tài khóa 
trước đó, trừ đi bất cứ số tiền nào chuyển vào Trương Mục Ổn Định Hệ 
Thống Trường Công Lập trong năm tài khóa trước đó và bất cứ khoản thu 
nhập nào được phân bổ chiếu theo tiểu đoạn (a) của Đoạn 8.5, được điều 
chỉnh theo sự thay đổi tỷ lệ mức trung bình học sinh đi học hằng ngày và 
được điều chỉnh tăng lên theo sự thay đổi của chi phí sinh hoạt chiếu theo 
đoạn (1) của tiểu đoạn (e) của Đoạn 8 Điều XIII B hay sự điều chỉnh chi 
phí sinh hoạt áp dụng cho phân bổ cho mục đích tổng quát của khu học 
chánh và khu đại học cộng đồng, thì Tiểu Bang phải phân bổ và phân phối 
số tiền thiếu hụt đó từ Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường Công Lập 
để yểm trợ cho các khu học chánh và khu đại học cộng đồng.

(j) Những ngân khoản chuyển vào Trương Mục Ổn Định Hệ Thống 
Trường Công Lập sẽ được xem là, tiền được Tiểu Bang sử dụng để yểm trợ 
cho các khu học chánh và khu đại học cộng đồng trong năm tài khóa mà 
việc chuyển tiền được thực hiện, cho mục đích của Đoạn 8, và không phải 
trong năm tài khóa mà tiền được phân bổ từ trương mục đó.

(k) Không có điều khoản nào trong đoạn này được diễn giải là để giảm 
bớt số tiền mà Tiểu Bang bắt buộc sử dụng để yểm trợ cho các khu học 
chánh và khu đại học cộng đồng chiếu theo Đoạn 8 và 8.5.

(l) Kiểm Soát Viên có thể dùng ngân khoản trong Trương Mục Ổn Định 
Hệ Thống Trường Công Lập, nếu người này quyết định rằng ngân khoản 
đó hiện không cần thiết cho những mục đích của đoạn này, để giúp giải 
quyết nhu cầu về tiền chi tiêu hằng ngày của Quỹ Tổng Quát. Bất cứ trường 
hợp nào Kiểm Soát Viên sử dụng ngân khoản chiếu theo tiểu đoạn này đều 
không được gây trở ngại cho mục đích của Trương Mục Ổn Định Hệ Thống 
Trường Công Lập.

Thứ năm—Đoạn 22 được thêm vào Điều XVI với nội dung, như 
sau:

ĐOẠN 22. (a) Sau khi Thống Đốc ra tuyên cáo tuyên bố tình trạng 
khẩn cấp về ngân sách và xác định những điều kiện cấu thành tình trạng 
khẩn cấp đó, Lập Pháp có thể thông qua dự luật để thực hiện bất cứ quyết 
định nào sau đây:

(1) Đình chỉ hoặc giảm bớt một số tiền cụ thể cho một năm tài khóa từ 
số tiền chuyển từ Quỹ Tổng Quát vào Trương Mục Ổn Định Ngân Sách 
mà Đoạn 20 đòi hỏi.

(2) (A) Trả lại ngân khoản đã chuyển vào Trương Mục Ổn Định Ngân 
Sách chiếu theo Đoạn 20 cho Quỹ Tổng Quát để phân bổ giải quyết tình 
trạng khẩn cấp.

(B) Chỉ được trả lại tối đa là 50 phần trăm số tiền hiện có trong Trương 
Mục Ổn Định Ngân Sách cho Quỹ Tổng Quát để phân bổ chiếu theo tiểu 
đoạn (A) trong bất cứ năm tài khóa nào, trừ khi đã trả lại ngân khoản 
trong Trương Mục Ổn Định Ngân Sách cho Quỹ Tổng Quát để phân bổ 
trong năm tài khóa liền ngay trước đó.
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(3) Đình chỉ hoặc giảm bớt số tiền cụ thể cho một năm tài khóa từ số 
tiền chuyển từ Quỹ Tổng Quát vào Trương Mục Ổn Định Hệ Thống Trường 
Công Lập mà Đoạn 21 đòi hỏi.

(4) Phân bổ ngân khoản đã chuyển vào Trương Mục Ổn Định Hệ Thống 
Trường Công Lập chiếu theo Đoạn 21 và phân phối ngân khoản đó để yểm 
trợ cho các khu học chánh và khu đại học cộng đồng.

(b) Cho những mục đích của đoạn này, "tình trạng khẩn cấp về ngân 
sách" có nghĩa là bất cứ trường hợp nào sau đây:

(1) Tình trạng khẩn cấp do Thống Đốc tuyên bố, trong phạm vi ý nghĩa 
của đoạn (2) của tiểu đoạn (c) của Đoạn 3 Điều XIII B.

(2) (A) Thống Đốc quyết định rằng những nguồn trợ giúp được ước 
tính không đủ để tài trợ cho chi tiêu Quỹ Tổng Quát cho năm tài khóa hiện 
thời hay năm tài khóa kế tiếp, sau khi khấu trừ ngân khoản dự trữ để trả 
nợ, ở mức tương đương với số tiền nhiều nhất trong các mức tổng số chi 
tiêu Quỹ Tổng Quát được ước tính vào lúc ban hành bất cứ Đạo Luật Ngân 
Sách nào trong ba Đạo Luật Ngân Sách mới nhất, được điều chỉnh theo cả 
hai yếu tố sau đây:

(i) Sự thay đổi chi phí sinh hoạt hằng năm của Tiểu Bang tính theo tỷ 
lệ, được tính bởi Chỉ Số Giá Biểu Tiêu Thụ của California.

(ii) Sự gia tăng dân số hằng năm của Tiểu Bang tính theo tỷ lệ chiếu 
theo tiểu đoạn (b) của Đoạn 7901 của Bộ Luật Chính Quyền.

(B) Số tiền tối đa có thể rút ra cho tình trạng khẩn cấp về ngân sách 
được quyết định chiếu theo đoạn này không được nhiều hơn số tiền sẽ làm 
cho tổng mức chi tiêu Quỹ Tổng Quát cho một năm tài khóa trở thành 
nhiều hơn số tiền nhiều nhất trong các mức tổng số chi tiêu Quỹ Tổng Quát 
được ước tính vào lúc ban hành bất cứ Đạo Luật Ngân Sách nào trong ba 
Đạo Luật Ngân Sách mới nhất, như tính được chiếu theo tiểu đoạn (A), 
hay bất cứ mức giới hạn nào áp đặt bởi tiểu đoạn (B) của đoạn (2) của 
tiểu đoạn (a).

Dự Luật 45
Dự luật tiên khởi này được đệ trình với người dân nhằm phù hợp 

với những điều khoản của Đoạn 8 Điều II của Hiến Pháp California.
Dự luật tiên khởi này bổ túc một đoạn vào Bộ Luật Bảo Hiểm; do 

đó, những điều khoản mới được đề nghị thêm vào sẽ in theo kiểu 
chữ nghiêng để cho biết đó là những điều khoản mới.

Dự Luật Đề Nghị
Đạo Luật Chứng Minh Công Khai Giá Tiền Bảo Hiểm và  

Trách Nhiệm
ĐOẠN 1. Kết Luận và Mục Đích.
Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhà và bảo hiểm xe đều là sự bắt 

buộc đối với người dân California do sự cần thiết về kinh tế hay do 
luật bắt buộc. Trong những trường hợp như vậy, chính phủ có trách 
nhiệm bảo đảm rằng bảo hiểm có giá phải chăng, có sẵn, cạnh tranh 
và công bằng.

Mục đích của dự luật này là để bảo đảm giá tiền công bằng và 
minh bạch cho bảo hiểm sức khỏe, nhà và xe bằng cách: (1) bắt buộc 
các hãng bảo hiểm sức khỏe phải tiết lộ công khai và chứng minh 
mức giá của họ, có tuyên thệ chịu phạt nếu khai gian, trước khi mức 
giá đó có thể có hiệu lực; (2) cấm việc định giá không công bằng cho 
bảo hiểm sức khỏe, xe và nhà dựa vào quá trình mua bảo hiểm trước 
đây và quá trình trả nợ; và (3) bắt buộc các hãng bảo hiểm sức khỏe 
phải trả lệ phí để trang trải những tốn kém trong việc áp dụng những 
luật mới này để cho dự luật tiên khởi này không làm tốn tiền của 
người dân đóng thuế.

ĐOẠN 2. Cho Công Chúng Kiểm Soát và Xem Xét Lại Giá Tiền 
Bảo Hiểm.

Đoạn 1861.17 được thêm vào Bộ Luật Bảo Hiểm với nội dung, 
như sau:

1861.17. (a) Tiểu đoạn (a) và (b) của Đoạn 1861.03 và Đoạn từ 
1861.04 đến 1861.14, kể cả những đoạn đó, sẽ áp dụng cho bảo hiểm sức 
khỏe, mặc dù có tiểu đoạn (e) của Đoạn 1851 và Đoạn từ 10181 đến 
10181.13, kể cả những đoạn đó, Đoạn từ 1385.01 đến 1385.13, kể cả những 
đoạn đó, của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn, hay bất cứ một điều khoản luật 
nào khác. Mức giá bảo hiểm sức khỏe được đề nghị sau ngày 6 tháng Mười 

Một, 2012, phải được ủy viên phê chuẩn trước khi sử dụng mức giá đó, và 
mức giá bảo hiểm sức khỏe có hiệu lực vào ngày 6 tháng Mười Một, 2012, 
phải lệ thuộc vào việc hoàn tiền theo đoạn này. Đơn đề nghị về mức giá bảo 
hiểm sức khỏe phải kèm theo một tuyên ngôn, có tuyên thệ chịu phạt nếu 
khai gian bởi giám đốc điều hành của hãng, tuyên bố rằng những nội dung 
đều chính xác và tuân hành luật California về tất cả mọi phương diện.

(b) Sẽ có một khoảng thời gian chuyển tiếp trong đó ủy viên có thể cho 
phép, có điều kiện và phải lệ thuộc vào việc hoàn tiền như quy định bởi 
tiểu đoạn (c), những mức giá cho bảo hiểm sức khỏe mới chưa được phê 
chuẩn chiếu theo Đoạn 1861.05, miễn là (1) mức giá đó có ngày thực thi 
vào ngày hoặc trước ngày 1 tháng Giêng, 2014, và (2) trước đó bảo hiểm 
sức khỏe mới này chưa được quảng cáo tại California và có những điều 
khoản bắt buộc theo luật liên bang, hay luật tiểu bang có hiệu lực vào ngày 
1 tháng Giêng, 2012.

(c) Trong diễn trình chiếu theo sự cho phép của tiểu đoạn (a) của Đoạn 
1861.10, gồm cả diễn trình theo Đoạn 1861.03 hay 1861.05, nếu có quyết 
định rằng hãng bảo hiểm đã tính giá tiền bảo hiểm sức khỏe quá đắt hoặc 
đã vi phạm điều này theo cách khác, thì hãng đó bắt buộc phải hoàn tiền 
lại cùng với tiền lời, mặc dù có bất cứ điều khoản luật nào khác và cộng 
thêm vào với bất cứ hình phạt nào khác được luật cho phép.

(d) Đối với bảo hiểm sức khỏe, xe, và nhà, việc trước đó không mua bảo 
hiểm, hay quá trình trả nợ của người đó, không được dùng làm tiêu chuẩn 
để quyết định tình trạng hợp lệ trong chương trình hay hợp đồng, hay tổng 
quát cho mức giá, số tiền bảo hiểm hoặc tính cách có thể bảo hiểm.

(e) Mặc dù có bất cứ điều khoản luật nào khác, ủy viên được cấp quyền 
hạn cần thiết để thi hành những điều khoản của đoạn này, bao gồm bất 
cứ và tất cả thẩm quyền duyệt xét mức giá của chương trình dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe được cấp cho Nha Quản Lý Chăm Sóc Sức Khỏe bởi Đoạn 
1385.01 và tiếp theo của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn.

(f) Các hãng bảo hiểm sức khỏe phải trả lệ phí nộp hồ sơ theo đòi hỏi 
bởi Đoạn 12979, mà, mặc dù có Đoạn 13340 của Bộ Luật Chính Quyền, 
liên tục được phân bổ để trang trải những tốn kém để áp dụng hay hành 
chánh phát sinh từ đoạn này. Hằng năm ủy viên phải báo cáo với công 
chúng về tất cả những chi tiêu như vậy và tác động của đoạn này.

(g) Cho những mục đích của đoạn này:
(1) "Bảo hiểm sức khỏe" có nghĩa là một chương trình hay hợp đồng 

được phát hành hoặc cung cấp tại California (A) như định nghĩa trong tiểu 
đoạn (b) của Đoạn 106, hay (B) một chương trình dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe, như định nghĩa bởi tiểu đoạn (f) của Đoạn 1345 của Bộ Luật Sức 
Khỏe và An Toàn.

(2) "Giá tiền" có nghĩa là chi phí được ấn định cho bảo hiểm sức khỏe 
hay bất cứ thứ gì có ảnh hưởng đến chi phí liên quan đến bảo hiểm sức 
khỏe, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn trong, quyền lợi, tiền bảo hiểm, 
giá căn bản, những thứ liên quan đến bảo hiểm, giảm giá, tiền co-payment, 
tiền coinsurance, tiền deductibles, tiền tài trợ bảo hiểm, lệ phí trả góp, và 
bất cứ chi phí nào khác mà người tham gia chương trình phải bỏ tiền túi 
ra để trả.

(3) Những trường hợp sau đây không phải lệ thuộc vào đoạn này: Chương 
trình hoặc hợp đồng bảo hiểm sức khỏe cho một nhóm đông người như định 
nghĩa bởi tiểu đoạn (a) của Đoạn 10181 hay tiểu đoạn (a) của Đoạn 1385.01 
của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn, hoặc chương trình hay hợp đồng được 
ngoại lệ theo Đoạn 10181.2 hay 1385.02 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn, 
như những điều khoản đó có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng, 2011.

ĐOẠN 3. Những Vấn Đề Về Kỹ Thuật.
Đạo luật này sẽ được diễn giải một cách rộng rãi và áp dụng để 

đạt được tối đa những mục đích bên trong, và Lập Pháp không được 
tu chính, dù là trực tiếp hay gián tiếp, trừ khi để khai triển thêm 
những mục đích của đạo luật này bằng một đạo luật đã được thông 
qua ở mỗi viện bằng cách bỏ phiếu gọi tên có ghi vào biên bản, được 
hai phần ba thành viên chấp thuận, hoặc bằng một đạo luật chỉ trở 
thành có hiệu lực khi được cử tri phê chuẩn. Nếu có bất cứ điều 
khoản nào của đạo luật này hoặc cách áp dụng đạo luật này cho bất 
cứ người hay hoàn cảnh nào bị xem là bất hợp lệ hoặc bất khả thi, 
thì việc đó sẽ không ảnh hưởng đến những điều khoản hoặc cách 
áp dụng khác của đạo luật vốn có thể được cho phép có hiệu lực mà 
không cần đến điều khoản hoặc cách áp dụng bất hợp lệ hay bất khả 
thi đó, và với mục đích này các điều khoản của đạo luật này đều có 
thể được tách rời.
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Dự Luật 46
Dự luật tiên khởi này được đệ trình với người dân California nhằm 

phù hợp với những điều khoản của Đoạn 8 Điều II của Hiến Pháp 
California.

Dự luật tiên khởi này thêm một số đoạn vào Bộ Luật Kinh Doanh 
và Nghề Nghiệp, tu chính và thêm một số đoạn vào Bộ Luật Dân Sự, 
và thêm một đoạn vào Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn; vì vậy, những 
điều khoản hiện hữu được đề nghị xóa bỏ sẽ in theo kiểu chữ có 
gạch ngang và những điều khoản mới được đề nghị thêm vào sẽ in 
theo kiểu chữ nghiêng để cho biết đó là những điều khoản mới.

Dự Luật Đề Nghị
Đạo Luật An Toàn Cho Bệnh Nhân Troy và Alana Pack năm 2014

ĐOẠN 1. Đề Tựa.
Dự luật này sẽ được gọi là Đạo Luật An Toàn Cho Bệnh Nhân 

Troy và Alana Pack năm 2014.
ĐOẠN 2. Kết Luận và Công Bố.
Người dân California kết luận và công bố như sau:
1. Bảo vệ an toàn cho bệnh nhân là quyền lợi căn bản của công 

chúng.
2. Việc bác sĩ nghiện ngập là vấn đề ngày càng trầm trọng ở 

California và mỗi năm lại làm nguy hại thêm nhiều bệnh nhân hơn. 
Năm ngoái, Hội Đồng Y Khoa California báo cáo rằng hội đồng đã 
đình chỉ nhiều bác sĩ hơn so với năm trước đó và rằng "sự gia tăng 
này liên quan với khuynh hướng gia tăng số vụ bác sĩ bị kém tỉnh 
táo đã được nhận thấy."

3. Những nghiên cứu kết luận rằng có ít nhất một trong mười 
bác sĩ bị tác hại của việc nghiện ma túy hoặc rượu trong nghề nghiệp 
của mình. Theo một bài viết đăng trong cuốn Biên Niên Sử Y Học 
Nội Khoa (Annals of Internal Medicine), một phần ba các bác sĩ sẽ, 
vào một lúc nào đó trong nghề nghiệpcủa họ, trải qua một tình trạng, 
kể cả nghiện rượu hay ma túy, làm kém khả năng hành nghề y khoa 
an toàn của họ. Thế nhưng, hiện thời không có một quy định bắt 
buộc nào về việc thử nghiệm ma túy và rượu đối với bác sĩ, giống 
như quy định dành cho phi công, tài xe xe bus, và những người làm 
nghề dễ gặp nguy hiểm về mặt an toàn khác, và không có một biện 
pháp canh chừng hiệu quả nào để ngăn không cho bác sĩ được hành 
nghề cho đến khi vấn đề nghiện ngập được giải quyết.

4. Những bác sĩ bị ma túy và rượu làm kém tỉnh táo trong khi 
làm việc gây ra sự đe dọa nghiêm trọng cho bệnh nhân và cho toàn 
thể công chúng. Theo một ước tính đăng trong Tạp Chí của Hội Y 
Khoa Hoa Kỳ, một phần ba trong số tất cả các bệnh nhân nằm bệnh 
viện bị gặp phải một sơ sót về y khoa – và sự kém tỉnh táo của bác 
sĩ có thể là một yếu tố góp phần trong việc gây hại cho bệnh nhân. 
Những bác sĩ bị kém tỉnh táo trong khi thi hành nhiệm vụ có thể 
chẩn đoán sai một căn bệnh truyền nhiễm hay nguy hiểm đến tính 
mạng, giải phẫu hoặc thực hiện những sự điều trị khác theo cách 
nguy hiểm và không chuyên nghiệp, và kê toa thuốc theo cách có 
thể gây thương tật vĩnh viễn hoặc tử vong cho bệnh nhân.

5. Nghiên cứu cho thấy rằng một tỷ lệ nhỏ trong số các bác sĩ, 
bao gồm những người nghiện ma túy và rượu, gây ra đại đa số những 
trường hợp sơ sót và vẫn không bị ngăn chận. Thế nhưng hiện thời 
không có luật nào bắt buộc bác sĩ phải báo cáo về những đồng nghiệp 
mà họ nghi ngờ là bất cẩn về mặt y khoa hoặc hành nghề trong khi 
đang bị say thuốc.

6. Bệnh nhân còn bị nguy hại bởi những bác sĩ kê toa thuốc quá 
liều và không ngăn ngừa việc nghiện thuốc phải có toa mới được 
mua. Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh báo cáo rằng dùng 
thuốc quá liều là nguyên nhân chính gây tử vong, và hấu hết những 
trường hợp tử vong gây ra đó là do dùng thuốc phải có toa mới được 
mua, thế nhưng có quá ít bác sĩ ở California kiểm lại quá trình sử 
dụng trước đây của thuốc có toa cho bệnh nhân trong tài liệu lưu 
trữ điện tử do tiểu bang quản lý gọi là CURES trước khi kê toa những 
loại thuốc gây nghiện và ma túy có thể gây hại.

7. Những bệnh nhân bị thiệt hại bởi các bác sĩ bị kém tỉnh táo 
bởi ma túy hay rượu, là người kê toa thuốc ngủ gây nghiện quá liều, 
hay là người phạm phải những sơ sót khác do bất cẩn có quyền được 
bồi thường cho sự đau đớn, chịu đựng, suy kiệt cơ thể, biến dạng, 
và sự suy giảm phẩm chất đời sống. Những người còn sống trong 
gia đình của người bị thiệt mạng bởi sự bất cẩn về y khoa phải được 
bồi thường công bằng và hợp lý cho việc mất đi người thân của họ.

8. Tuy nhiên, vào năm 1975, Lập Pháp đã ấn định mức giới hạn 
bồi thường là $250,000 cho những sự mất mát này. Điều đó làm hạn 
chế quá đáng quyền hợp pháp của bệnh nhân để bắt buộc những 
bác sĩ gây ra nguy hiểm phải chịu trách nhiệm kèm với lời hứa sẽ 
lập ra một hệ thống quản lý nghiêm minh để bảo vệ cho các bệnh 
nhân không bị nguy hại. Tuy nhiên, những vụ tai tiếng liên quan 
đến sự an toàn của bệnh nhân trong 38 năm qua, đã cho thấy các 
bác sĩ đã không thể tự giám sát chính mình.

9. Sau 38 năm, mức giới hạn $250,000 đó chưa bao giờ được điều 
chỉnh để bù lại sự lạm phát. Cho dù có phán quyết của các bồi thẩm 
đoàn, điều này giới hạn giá trị sinh mạng của trẻ em, cũng như sự 
mất mát phẩm chất đời sống của tất cả những người bị thương tật 
bởi sự bất cẩn về y khoa, ở mức $250,000, bất luận sự sơ sót đó lớn 
như thế nào hay thương tật nghiêm trọng đến cỡ nào. Do đó, các 
bác sĩ bất cẩn không buộc phải chịu trách nhiệm và sự an toàn của 
bệnh nhân bị phương hại.

10. Cuộc nghiên cứu đã kết luận rằng bằng cách bồi thường công 
bằng và hợp lý cho những bệnh nhân bị tổn thương bởi sự bất cẩn 
y khoa, kiện tụng về việc sơ sót sẽ làm cho các chuyên viên y tế phải 
cởi mở hơn và trung thực hơn về các sơ sót và sau đó phải có hành 
động sửa sai để giảm bớt nguy cơ tái diễn sơ sót, nhờ đó sẽ hạn chế 
được nguy cơ gây hại cho bệnh nhân trong tương lai và giữ vai trò 
ngăn chận cách hành nghề không tốt.

ĐOẠN 3. Mục Đích và Ý Định.
Người dân California có ý định ban hành dự luật này để:
1. Bảo vệ cho những bệnh nhân và gia đình của họ không bị tổn 

thương do những bác sĩ bị kém tỉnh táo bởi rượu hay ma túy gây ra 
bằng cách bắt buộc các bệnh viện phải thử nghiệm ma túy và rượu 
các bác sĩ hành nghề tại đó theo cách ngẫu nhiên và bắt buộc họ phải 
thử nghiệm những bác sĩ sau khi có trường hợp tử vong hoặc tổn 
thương nghiêm trọng xảy ra.

2. Bảo vệ bệnh nhân và gia đình họ khỏi bị tổn thương bằng cách 
bắt buộc các bác sĩ phải báo cáo về những bác sĩ khác là người có vẻ 
như bị kém tỉnh táo bởi ma túy hoặc rượu trong khi thi hành nhiệm 
vụ hay nếu có bác sĩ nào là người chịu trách nhiệm về việc chăm sóc 
và điều trị cho bệnh nhân trong trường hợp bị lỗi về y khoa đã không 
tuân theo tiêu chuẩn chăm sóc thích hợp.

3. Bắt buộc các bệnh viện phải báo cáo với Hội Đồng Y Khoa 
California về bất cứ trường hợp kết quả thử nghiệm ma túy và rượu 
nào được xác nhận là dương tính.

4. Bắt buộc bất cứ bác sĩ nào là người có kết quả thử nghiệm rượu 
hay ma túy dương tính trong khi thi hành nhiệm vụ hoặc là người 
cố tình không thử nghiệm hay từ chối nộp mẫu thử nghiệm sẽ bị 
tạm đình chỉ hành nghề y khoa để chờ điều tra.

5. Bắt buộc hội đồng phải áp dụng biện pháp kỷ luật với bác sĩ 
nếu hội đồng xét thấy rằng bác sĩ đó đã bị kém tỉnh táo bởi ma túy 
hoặc rượu trong khi thi hành nhiệm vụ hay trong trường hợp bị lỗi 
về y khoa hoặc bác sĩ đó đã cố tình từ khước tuân hành về việc thử 
nghiệm ma túy và rượu.

6. Bắt buộc các bác sĩ phải kiểm lại trong tài liệu lưu trữ của Hệ 
Thống Xem Xét và Đánh Giá Việc Dùng Thuốc Cấm (CURES) của 
tiểu bang trước khi viết đơn thuốc cấm thuộc Danh Mục II hay Danh 
Mục III cho bệnh nhân lần đầu tiên và, nếu bệnh nhân đã có đơn 
thuốc rồi, thì phải quyết định xem bệnh nhân đó có nhu cầu chính 
đáng hay không trước khi kê toa thuốc, để bảo vệ bệnh nhân và 
những người khác.

7. Điều chỉnh mức giới hạn $250,000 dành cho việc bồi thường 
sự đau đớn, chịu đựng, suy kiệt cơ thể, biến dạng, suy giảm phẩm 
chất đời sống, và tử vong trong các vụ kiện bất cẩn về y khoa mà Lập 
Pháp đã ấn định vào năm 1975 để bù lại sự lạm phát và để quy định 
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điều chỉnh hằng năm trong tương lai nhằm tăng thêm trách nhiệm 
trong ngành y tế, giữ vai trò ngăn chận, và bảo đảm cho bệnh nhân, 
gia đình của họ, và những người bị thương tật bởi các bác sĩ bất cẩn 
có quyền được đền bù cho sự mất mát.

8. Giữ nguyên mức giới hạn lệ phí luật sư trong các vụ kiện bất 
cẩn về y khoa.

ĐOẠN 4. Điều 14 (bắt đầu từ Đoạn 2350.10) được thêm vào 
Chương 5 Phần 2 của Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp, như 
sau:
Điều 14. Ngăn Chận Sự Kém Tỉnh Táo của Bác Sĩ và Bác Sĩ Giải 

Phẫu do Rượu hoặc Ma Túy Gây Ra
2350.10. Hội Đồng Y Khoa California phải thi hành điều này, và phải 

thông qua những quy định cần thiết để thực thi điều này trong vòng một 
năm kể từ ngày có hiệu lực. Những quy định này phải phù hợp với các tiêu 
chuẩn về thử nghiệm ma túy và rượu, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn 
trong, việc lấy mẫu thử, thử nghiệm mẫu thử, nồng độ của ma túy và rượu, 
xác minh kết quả thử nghiệm, lưu giữ mẫu thử và yêu cầu lấy mẫu thử 
nghiệm bởi đối tượng thử nghiệm, lưu giữ hồ sơ, thủ tục kiện tụng, phục 
hồi nhiệm vụ, và tiêu chuẩn về sự riêng tư và giữ kín hồ sơ, như quy định 
trong Đề Tựa 49, Phần 40, của Bộ Luật Quy Định Liên Bang, vào ngày 
đạo luật này có hiệu lực, miễn là những tiêu chuẩn đó không mâu thuẫn 
với những điều khoản của đạo luật này hoặc Hiến Pháp California hay 
Hiến Pháp Hoa Kỳ.

2350.15. Cho những mục đích của điều này, những chữ sau đây có ý 
nghĩa như sau:

(a) "Thử nghiệm" hoặc "thử" có nghĩa là xét nghiệm xem bác sĩ có dùng 
ma túy hay rượu trong lúc thi hành nhiệm vụ mà có thể làm kém tỉnh táo 
hoặc có thể đã làm suy kém khả năng hành nghề y khoa của bác sĩ hay 
không.

(b) "Trường hợp bị lỗi về y khoa" có ý nghĩa giống như quy định trong 
Đoạn 1279.1 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn.

(c) "Hội đồng" có nghĩa là Hội Đồng Y Khoa California.
(d) "Ma túy" có nghĩa là các chất chuyển hóa từ cần sa, các chất chuyển 

hóa từ thuốc phiện, amphetamines, các chất chuyển hóa từ thuốc gây ảo 
giác, và phencyclidine (PCP). "Ma túy" không bao gồm những thuốc được 
kê toa bởi một thành phần thứ ba có giấy phép cho một căn bệnh cụ thể 
nếu cách thức mà bác sĩ sử dụng thuốc đó không biết là làm kém tỉnh táo.

(e) "Bác sĩ" có nghĩa là người có giấy chứng nhận của bác sĩ và bác sĩ 
giải phẫu theo chương này.

(f) "Bệnh viện" có nghĩa là bệnh viện chăm sóc cấp thời tổng quát như 
định nghĩa trong Đoạn 1250 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn hoặc bất 
cứ đạo luật thay thế nào và là "môi trường điều trị ngoại trú" như định 
nghĩa trong đoạn (1) tiểu phần (b) của Đoạn 1248 trong Bộ Luật Sức Khỏe 
và An Toàn hoặc bất cứ đạo luật thay thế nào.

(g) "Xác minh kết quả thử nghiệm dương tính" có nghĩa là kết quả thử 
nghiệm dương tính được xác minh qua một quá trình do hội đồng lập ra 
bao gồm thử nghiệm lại để xác nhận, cơ hội cho bác sĩ được giải thích, và 
xem xét và quyết định bởi nhân viên duyệt xét y khoa, và mức nồng độ 
quy định làm kém sự tỉnh táo do hội đồng ấn định.

2350.20. Tất cả mọi bác sĩ đều phải, và bất cứ một người nào khác đều 
có thể, báo cáo với hội đồng bất cứ một chi tiết nào người đó biết được mà 
có vẻ như cho thấy rằng một bác sĩ nào đó có thể bị hoặc đã bị kém tỉnh 
táo bởi ma túy hay rượu trong lúc thi hành nhiệm vụ, hoặc một bác sĩ nào 
đó là người có trách nhiệm chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân trong trường 
hợp bị lỗi về y khoa đã không tuân theo tiêu chuẩn chăm sóc thích hợp. 
Mặc dù có bất cứ một điều khoản luật nào khác, bất cứ một bác sĩ hay 
người nào khác là người báo cáo như vậy với hội đồng vì thiện ý sẽ không 
phải chịu trách nhiệm theo bất cứ luật nào của tiểu bang này cho bất cứ 
một lời nói hay quan điểm nào đưa ra trong báo cáo đó.

2350.25. (a) Sau ngày có hiệu lực của những quy định được hội đồng 
thông qua để thi hành điều này, các bệnh viện phải thử nghiệm ma túy và 
rượu cho các bác sĩ theo như sau:

(1) Thử nghiệm theo cách ngẫu nhiên đối với các bác sĩ là nhân viên 
hay nhà thầu hoặc là người có đặc quyền tiếp nhận bệnh nhân.

(2) Ngay lập tức sau khi có trường hợp bị lỗi về y khoa xảy ra bởi các 
bác sĩ là người chịu trách nhiệm chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân trong 
trường hợp đó hoặc là người đã điều trị cho bệnh nhân đó hay đã kê toa 

thuốc cho bệnh nhân đó trong vòng 24 tiếng trước khi sự việc đó xảy ra. 
Việc thử nghiệm là trách nhiệm của bác sĩ, người đó phải tự đến bệnh viện 
để thử nghiệm càng sớm càng tốt, và nếu không thử nghiệm tại bệnh viện 
trong vòng 12 tiếng sau khi bác sĩ đã được biết về trường hợp bị lỗi về y 
khoa người đó có thể bị đình chỉ giấy phép hành nghề bác sĩ.

(3) Theo chỉ thị của hội đồng sau khi có sự giới thiệu chiếu theo Đoạn 
2350.20 đối với bác sĩ là đối tượng của sự giới thiệu đó.

(b) Bệnh viện phải tính hóa đơn cho bác sĩ về chi phí thử nghiệm của 
người đó và không được chuyển bất cứ một chi phí nào liên quan đến việc 
thử nghiệm qua cho bệnh nhân hoặc hãng bảo hiểm của họ.

2350.30. Bệnh viện phải báo cáo với hội đồng về bất cứ kết quả thử 
nghiệm dương tính nào đã được xác minh, hoặc việc bác sĩ cố tình không 
nộp, hoặc từ khước nộp mẫu thử để làm thử nghiệm, và hội đồng phải thi 
hành tất cả những điều sau đây:

(a) Chuyển vấn đề này qua cho Ban Thi Hành Luật Về Phẩm Chất Sức 
Khỏe của Bộ Trưởng Tư Pháp để điều tra và thi hành luật chiếu theo Điều 
12 (bắt đầu từ Đoạn 2220).

(b) Tạm đình chỉ giấy phép hành nghề của bác sĩ đó để chờ hội đồng 
điều tra và điều giải về vấn đề này chiếu theo Điều 12 (bắt đầu từ Đoạn 
2220).

(c) Thông báo cho bác sĩ đó và mỗi cơ sở y tế là nơi bác sĩ đó hành nghề 
biết rằng giấy phép của bác sĩ đó đã bị tạm đình chỉ để chờ hội đồng điều 
tra và điều giải về vấn đề đó.

2350.35. (a) Nếu, sau khi điều tra và điều giải, hội đồng kết luận rằng 
bác sĩ đã bị kém tỉnh táo bởi ma túy hoặc rượu trong lúc thi hành nhiệm 
vụ hay trong trường hợp bị lỗi về y khoa hoặc rằng bác sĩ đã cố tình từ 
khước hoặc không tuân hành thử nghiệm ma túy và rượu, thì hội đồng 
phải áp dụng biện pháp kỷ luật với bác sĩ đó, có thể bao gồm việc cai nghiện 
như là điều kiện để được cấp lại giấy phép, thử nghiệm thêm về ma túy và 
rượu trong thời gian quản chế, và đình chỉ giấy phép của bác sĩ đó cho đến 
khi nào bác sĩ đó chứng tỏ cho hội đồng chấp nhận rằng người đó đã bình 
thường để được phục hồi nhiệm vụ.

(b) Nếu hội đồng xét thấy rằng bác sĩ đã bị kém tỉnh táo bởi ma túy 
hoặc rượu trong trường hợp bị lỗi về y khoa, hội đồng phải báo cho bệnh 
nhân hoặc, gia đình của bệnh nhân, trong trường hợp bệnh nhân đã qua 
đời, về quyết định của hội đồng.

2350.40. Hội đồng phải định mức lệ phí hằng năm mà các bác sĩ phải 
trả đủ để thanh toán những chi phí hợp lý cho hội đồng và Bộ Trưởng Tư 
Pháp thực thi điều này. Tất cả mọi bác sĩ đều phải trả lệ phí này như là 
điều kiện để được cấp giấy phép hoặc gia hạn giấy phép. Hội đồng phải bồi 
hoàn cho văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp những chi phí của cơ quan này 
trong việc tiến hành điều tra và những quyết định để thi hành luật theo 
điều này.

ĐOẠN 5. Đoạn 3333.2 của Bộ Luật Dân Sự được tu chính như 
sau:

3333.2. (a) Trong bất cứ sự quyết định nào đối với chuyên viên 
y tế về tổn thương do sự bất cẩn chuyên môn của người đó gây ra, 
nguyên cáo là người bị tổn thương phải có quyền được bồi thường 
cho sự đau đớn, chịu đựng, bất tiện, suy kiệt cơ thể, biến dạng và 
những tổn hại khác không tính được bằng tiền để bù lại sự mất mát 
không phải về mặt kinh tế của họ.

(b) Không có quyết định nào mà số tiền thiệt hại cho những mất 
mát không phải về kinh tế được nhiều hơn hai trăm năm mươi ngàn 
mỹ kim ($250,000), như đã được điều chỉnh chiếu theo tiểu phần (c).

(c) Vào ngày 1 tháng Giêng, 2015, mức giới hạn về số tiền thiệt hại được 
ấn định trong tiểu phần (b) được điều chỉnh để phản ảnh bất cứ sự gia tăng 
lạm phát nào được tính bằng Chỉ Số Giá Biểu Tiêu Thụ được công bố bởi 
Ban Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ kể từ khi mức giới hạn này được thiết lập. 
Mỗi năm sau đó, mức giới hạn về số tiền thiệt hại được ấn định trong tiểu 
phần này sẽ được điều chỉnh để phản ảnh bất cứ sự gia tăng lạm phát nào 
như được tính bằng Chỉ Số Giá Biểu Tiêu Thụ được công bố bởi Ban Thống 
Kê Lao Động Hoa Kỳ. Bộ Tài Chánh phải tính và đăng trong Web site Mạng 
Điện Toán của bộ những sự điều chỉnh cần thiết bởi tiểu phần này.

(d) Cho mục đích của đoạn này:
(1) "Chuyên viên y tế" có nghĩa là bất cứ một người nào được cấp 

giấy phép hoặc được chứng nhận chiếu theo Phần 2 (bắt đầu từ Đoạn 
500) của Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp, hoặc được cấp giấy 
phép chiếu theo Đạo Luật Tiên Khởi Trị Bệnh, hay Đạo Luật Tiên 
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Khởi Chỉnh Xương, hoặc được cấp giấy phép chiếu theo Chương 
2.5 (bắt đầu từ Đoạn 1440) của Phần 2 của Bộ Luật Sức Khỏe và An 
Toàn; và bất cứ một phòng khám, phòng phát thuốc y tế, hay cơ sở 
y tế nào, được cấp giấy phép chiếu theo Phần 2 (bắt đầu từ Đoạn 
1200) của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn. "Chuyên viên y tế" bao 
gồm những người đại diện của nơi chăm sóc y tế theo luật định;

(2) "Sự bất cẩn chuyên môn" có nghĩa là hành động bất cẩn hay 
hành động thiếu sót bởi một chuyên viên y tế trong khi hành nghề 
chuyên môn, mà hành động hay sự thiếu sót hành động đó là nguyên 
nhân gần nhất gây ra thương tích trên cơ thể hoặc sự tử vong vô lý, 
với điều kiện là sự điều trị đó nằm trong phạm vi điều trị mà chuyên 
viên đó được cấp giấy phép và không thuộc vào bất cứ sự hạn chế 
nào áp đặt bởi cơ quan cấp phép hoặc bệnh viện được cấp phép.

(e) Mức giới hạn được điều chỉnh quy định trong tiểu phần (c) sẽ áp 
dụng để bồi thường cho những thiệt hại không phải về kinh tế trong bất cứ 
sự quyết định nào mà chưa được giải quyết qua cách dàn xếp cuối cùng, 
phán quyết, hay bồi thường hòa giải vào ngày 1 tháng Giêng, 2015.

(f) Giới hạn mức lệ phí luật sư ấn định trong Đoạn 6146 của Bộ Luật 
Kinh Doanh và Nghề Nghiệp sẽ áp dụng cho quyết định đối với chuyên viên 
y tế về sự tổn thương hoặc thiệt hại do bất cẩn chuyên môn gây ra mà người 
đó bị cáo buộc, như định nghĩa trong đoạn này.

ĐOẠN 6. Đoạn 1714.85 được thêm vào Bộ Luật Dân Sự, như 
sau:

1714.85. Phải có giả định về sự bất cẩn chuyên môn trong bất cứ một 
quyết định nào đối với chuyên viên y tế phát sinh từ hành động hay hành 
động thiếu sót bởi bác sĩ và bác sĩ giải phẫu là người đã có kết quả thử 
nghiệm ma túy hoặc rượu dương tính hoặc là người đã từ khước hoặc không 
tuân hành những đòi hỏi về thử nghiệm trong Điều 14 (bắt đầu từ Đoạn 
2350.10) của Chương 5 Phần 2 của Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp 
sau khi hành động hay hành động thiếu sót đó xảy ra và trong bất cứ một 
quyết định nào phát sinh từ việc chuyên viên y tế có giấy phép không tuân 
hành Đoạn 11165.4 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn.

ĐOẠN 7. Đoạn 11165.4 được thêm vào Bộ Luật Sức Khỏe và 
An Toàn, như sau:

11165.4. (a) Các chuyên viên y tế và dược sĩ có giấy phép phải sử dụng 
và tham khảo hồ sơ điện tử được duy trì chiếu theo bộ luật này về những 
thuốc cấm đã phát cho bệnh nhân mà người đó đã trị bệnh trước khi kê 
toa hoặc phát thuốc cấm thuộc Danh Mục II hoặc Danh Mục III cho bệnh 
nhân đó lần đầu. Nếu bệnh nhân hiện đang có toa thuốc trong đó có loại 
thuốc cấm thuộc Danh Mục II hoặc Danh Mục III, thì chuyên viên y tế 
không được kê toa thêm bất cứ một loại thuốc cấm nào nữa cho đến khi 
chuyên viên y tế xác định là có nhu cầu chính đáng.

(b) Nếu không tham khảo hồ sơ điện tử của bệnh nhân như quy định 
bắt buộc trong tiểu phần (a) thì sẽ bị hội đồng cấp phép của chuyên viên y 
tế đó ra áp dụng kỷ luật. Hội đồng cấp phép của tất cả các chuyên viên y 
tế đã cho phép viết hoặc cấp toa thuốc trong đó có thuốc cấm phải thông 
báo đến tất cả những chuyên viên đã được cho phép phải lệ thuộc vào quyền 
hạn của hội đồng về những đòi hỏi của đoạn này.

ĐOẠN 8. Tu Chính.
Đạo luật này chỉ có thể tu chính để khai triển thêm mục đích của 

đạo luật là cải thiện an toàn cho bệnh nhân, kể cả bảo đảm cho bệnh 
nhân, gia đình của họ, và những người khác là người bị tổn thương 
bởi các bác sĩ bất cẩn được đền bù cho sự mất mát của họ, bằng một 
đạo luật được phê chuẩn bởi hai phần ba phiếu bầu của mỗi viện 
Lập Pháp và được Thống Đốc ký tên thông qua.

ĐOẠN 9. Những Dự Luật Tiên Khởi Mâu Thuẫn.
Trong trường hợp dự luật này và một dự luật hay những dự luật 

tiên khởi khác có liên quan đến sự an toàn của bệnh nhân, kể cả lệ 
phí luật sư trong các vụ kiện bất cẩn về y khoa, được đưa vào cùng 
trong lá phiếu bầu cử toàn tiểu bang, thì những điều khoản của dự 
luật hay những dự luật khác sẽ được xem là mâu thuẫn với dự luật 
này. Trong trường hợp dự luật này nhận được nhiều phiếu thuận 
hơn, thì những điều khoản của dự luật này sẽ được ưu tiên trọn vẹn, 
và những điều khoản của dự luật khác sẽ vô hiệu lực và không có 
tác dụng.

ĐOẠN 10. Tính Cách Tách Biệt.

Nếu có điều khoản nào của đạo luật này, hay một phần trong đó, 
vì bất cứ lý do gì bị xem là bất hợp lệ hoặc vi hiến, thì những điều 
khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng vẫn hoàn toàn có tác 
dụng và hiệu lực, và theo ý nghĩa đó thì những điều khoản của đạo 
luật này có tính cách tách biệt.

Dự Luật 47
Dự luật tiên khởi này được đệ trình với người dân nhằm phù hợp 

với những điều khoản của Đoạn 8 Điều II của Hiến Pháp California.
Dự luật tiên khởi này thêm một số đoạn vào Bộ Luật Chính Quyền, 

tu chính và thêm một số đoạn vào Bộ Luật Hình Sự, và tu chính một 
số đoạn của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn; vì vậy, những điều khoản 
hiện hữu được đề nghị xóa bỏ được in bằng kiểu chữ có gạch ngang 
và những điều khoản mới được đề nghị thêm vào được in theo kiểu 
chữ nghiêng để cho biết đó là những điều khoản mới.

Dự Luật Đề Nghị

ĐẠO LUẬT AN TOÀN KHU PHỐ VÀ TRƯỜNG HỌC
ĐOẠN 1. Đề Tựa.
Đạo luật này sẽ được gọi là "Đạo Luật An Toàn Khu Phố và Trường 

Học."
ĐOẠN 2. Kết Luận và Công Bố.
Người dân Tiểu Bang California kết luận và công bố như sau:
Người dân ban hành Đạo Luật An Toàn Khu Phố và Trường Học 

là để bảo đảm rằng tiền chi tiêu cho nhà tù được chú trọng vào những 
tội phạm bạo lực và nghiêm trọng, để tối đa hóa những biện pháp 
thay thế dành cho tội phạm không nghiêm trọng, không bạo lực, và 
để đầu tư tiền tiết kiệm từ đạo luật này vào các chương trình ngăn 
ngừa và trợ giúp ở trường K–12, các dịch vụ dành cho nạn nhân, và 
việc chữa bệnh tâm thần và cai nghiện ma túy. Đạo luật này bảo đảm 
rằng án phạt dành cho những người bị kết tội nguy hiểm như cưỡng 
hiếp, sát nhân, hoặc quấy nhiễu trẻ em không bị thay đổi.

ĐOẠN 3. Mục Đích và Ý Định.
Khi ban hành đạo luật này, mục đích và ý định của người dân Tiểu 

Bang California là để:
(1) Bảo đảm rằng những người bị kết tội sát nhân, cưỡng hiếp, 

và quấy nhiễu trẻ em sẽ không được hưởng lợi ích từ đạo luật này.
(2) Thiết lập Quỹ An Toàn Khu Phố và Trường Học, trong đó 25 

phần trăm ngân khoản sẽ được cấp cho Bộ Giáo Dục Tiểu Bang 
dành cho chương trình ngăn ngừa tội phạm và trợ giúp ở trường 
K–12, 10 phần trăm ngân khoản dành cho các dịch vụ phục hồi chấn 
thương dành cho các nạn nhân của tội phạm, và 65 phần trăm ngân 
khoản dành cho chương trình chữa bệnh tâm thần và cai nghiện để 
giảm bớt sự tái phạm của những người đang thụ án trong hệ thống 
tư pháp.

(3) Bắt buộc xử tội tiểu hình thay vì đại hình cho những tội phạm 
không nghiêm trọng, không bạo lực như trộm cắp vặt và sở hữu ma 
túy, trừ khi trước đó bị cáo đã từng bị kết tội về một số tội phạm bạo 
lực hoặc nghiêm trọng.

(4) Cho phép xem xét việc xử lại cho bất cứ người nào hiện đang 
thụ án cho bất cứ tội phạm nào liệt kê trong đây mà nay là tội tiểu 
hình.

(5) Bắt buộc phải xem lại kỹ lưỡng hồ sơ phạm tội và sự thẩm 
định nguy hiểm của bất cứ người nào trước khi xử lại để bảo đảm 
họ không gây ra nguy hiểm cho an toàn công cộng.

(6) Dự luật này sẽ tiết kiệm được đáng kể tiền cải huấn của tiểu 
bang trên căn bản hằng năm. Ước tính sơ khởi là từ $150 triệu đến 
$250 triệu mỗi năm. Dự luật này sẽ làm tăng sự đầu tư vào những 
chương trình để giảm bớt tội phạm và cải thiện an toàn công cộng, 
chẳng hạn như chương trình bảo vệ ở trường K–12, các dịch vụ dành 
cho nạn nhân, và việc chữa bệnh tâm thần và cai nghiện ma túy, vốn 
sẽ làm giảm chi phí cải huấn trong tương lai.

ĐOẠN 4. Chương 33 (bắt đầu từ Đoạn 7599) được thêm vào 
Phần 7 của Đề Tựa 1 của Bộ Luật Chính Quyền, như sau:
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Chương 33. Thiết Lập Quỹ An Toàn Khu Phố 
và Trường Học

7599. (a) Một quỹ được gọi là "Quỹ An Toàn Khu Phố và Trường 
Học" theo đây được thiết lập trong Ngân Khố Tiểu Bang và, mặc dù có 
Đoạn 13340 của Bộ Luật Chính Quyền, được liên tục phân bổ bất kể đến 
năm tài khóa để thực hiện những mục đích của chương này.

(b) Cho mục đích của sự tính toán bắt buộc bởi Đoạn 8 của Điều XVI 
của Hiến Pháp California, ngân khoản chuyển vào Quỹ An Toàn Khu Phố 
và Trường Học sẽ được xem như là thu nhập của Quỹ Tổng Quát vốn có 
thể phân bổ chiếu theo Điều XIII B.

7599.1. Phân Bổ Tài Trợ.
(a) Vào ngày hoặc trước ngày 31 tháng Bảy, 2016, và vào ngày hoặc 

trước ngày 31 tháng Bảy của mỗi năm tài khóa sau đó, Giám Đốc Tài 
Chánh phải tính số tiền tiết kiệm mà tiểu bang tích lũy được từ việc thi 
hành đạo luật thêm vào của chương này ("đạo luật này") trong năm tài 
khóa kết thúc vào ngày 30 tháng Sáu, so với năm tài khóa trước khi thi 
hành đạo luật này. Khi thực hiện việc tính toán bắt buộc bởi tiểu phần này, 
Giám Đốc Tài Chánh phải dùng dữ kiện thực tế hoặc những ước tính chính 
xác nhất có sẵn nếu dữ kiện thực tế không có sẵn. Cách tính này sẽ là kết 
quả cuối cùng và không được điều chỉnh cho bất cứ thay đổi nào sau đó 
của dữ kiện gốc. Giám Đốc Tài Chánh phải chứng nhận các kết quả tính 
và gởi cho Kiểm Soát Viên trễ nhất là ngày 1 tháng Tám của mỗi năm tài 
khóa.

(b) Trước ngày 15 tháng Tám, 2016, và trước ngày 15 tháng Tám của 
mỗi năm tài khóa sau đó, Kiểm Soát Viên phải chuyển từ Quỹ Tổng Quát 
vào Quỹ An Toàn Khu Phố và Trường Học tổng số đã tiền tính chiếu theo 
tiểu phần (a).

(c) Tiền trong Quỹ An Toàn Khu Phố và Trường Học sẽ được phân bổ 
liên tục cho những mục đích của đạo luật này. Ngân khoản chuyển vào 
Quỹ An Toàn Khu Phố và Trường Học chỉ được dùng cho những mục đích 
của đạo luật này và không phải lệ thuộc vào sự phân bổ hay thuyên chuyển 
bởi Lập Pháp cho bất cứ một mục đích nào khác. Ngân khoản trong Quỹ 
An Toàn Khu Phố và Trường Học có thể chi dụng bất kể đến năm tài khóa.

7599.2. Phân Bổ Tiền từ Quỹ An Toàn Khu Phố và Trường Học.
(a) Đến ngày 15 tháng Tám của mỗi năm tài khóa bắt đầu từ năm 2016, 

Kiểm Soát Viên phải chi dụng tiền đã ký thác vào Quỹ An Toàn Khu Phố 
và Trường Học như sau:

(1) Hai mươi lăm phần trăm cho Bộ Giáo Dục Tiểu Bang, để thực hiện 
chương trình trợ cấp cho các cơ quan công cộng nhắm đến việc cải thiện 
thành quả cho học sinh trường công lập học mẫu giáo và từ lớp 1 đến lớp 
12, kể cả những lớp đó, bằng cách giảm tình trạng trốn học và trợ giúp cho 
những học sinh nào có nguy cơ bỏ học cao hoặc là nạn nhân của tội ác.

(2) Mười phần trăm cho Hội Đồng Bồi Thường Nạn Nhân và Khiếu 
Nại Chính Quyền California, để trợ cấp cho các trung tâm phục hồi chấn 
thương để cung ứng dịch vụ cho những nạn nhân của tội ác chiếu theo 
Đoạn 13963.1 của Bộ Luật Chính Quyền.

(3) Sáu mươi lăm phần trăm cho Hội Đồng Cải Huấn Tiểu Bang và 
Cộng Đồng, để thực hiện chương trình trợ cấp cho các cơ quan công cộng 
nhắm đến việc trợ giúp chữa bệnh tâm thần, cai nghiện, và các chương 
trình giải trí cho những người đang thụ án hình sự trong hệ thống tư pháp, 
đặc biệt chú trọng vào những chương trình giúp giảm bớt sự tái phạm của 
những người bị kết tội không nghiêm trọng, chẳng hạn như những người 
được đề cập đến trong dự luật này, và những người bị nghiện và bệnh tâm 
thần.

(b) Đối với mỗi chương trình quy định trong đoạn từ (1) đến (3), kể cả 
những đoạn đó, của tiểu phần (a), cơ quan có trách nhiệm thực hiện những 
chương trình đó không được chi ]nhiều hơn 5 phần trăm của tổng ngân 
khoản nhận được từ Quỹ An Toàn Khu Phố và Trường Học trong mỗi năm 
cho chi phí điều hành.

(c) Mỗi hai năm một lần, Kiểm Soát Viên phải tiến hành thanh tra 
những chương trình được tài trợ do các cơ quan quy định trong đoạn từ 
(1) đến (3), kể cả những đoạn đó, của tiểu phần (a) để bảo đảm ngân khoản 
chỉ được chi và sử dụng phù hợp với chương này và phải báo cáo những 
kết luận của mình với Lập Pháp và công chúng.

(d) Bất cứ chi phí nào phát sinh của Kiểm Soát Viên và Giám Đốc Tài 
Chánh có liên quan đến việc quản lý Quỹ An Toàn Khu Phố và Trường 
Học, kể cả chi phí tính toán bắt buộc bởi Đoạn 7599.1 và thanh tra bắt 
buộc bởi tiểu phần (c), theo quyết định bởi Giám Đốc Tài Chánh, đều được 

khấu trừ từ Quỹ An Toàn Khu Phố và Trường Học trước khi ngân khoản 
được chi chiếu theo tiểu phần (a).

(e) Tài trợ được thiết lập chiếu theo đạo luật này phải dùng để mở rộng 
các chương trình dành cho học sinh trường công lập học mẫu giáo và lớp 
1 đến 12, kể cả những lớp đó, nạn nhân của tội ác, và chữa bệnh tâm thần 
và cai nghiện và các chương trình giải trí dành cho những người đang thụ 
án trong hệ thống tư pháp. Không được dùng ngân khoản này để thay cho 
ngân khoản hiện hữu của tiểu bang hoặc địa phương sử dụng cho những 
mục đích này.

(f) Các cơ quan địa phương không bắt buộc phải cung ứng chương trình 
hoặc mức dịch vụ quy định trong chương này cao hơn mức được tài trợ.

ĐOẠN 5. Đoạn 459.5 được thêm vào Bộ Luật Hình Sự, như sau:
459.5. (a) Mặc dù có Đoạn 459, tội trộm cắp vặt ở tiệm được định 

nghĩa là vào một cơ sở thương mại với ý định trộm cắp trong lúc cơ sở đó 
mở cửa trong giờ kinh doanh thông thường, mà giá trị tài sản trộm cắp 
hoặc có ý định trộm cắp không quá chín trăm năm mươi mỹ kim ($950). 
Bất cứ trường hợp nào khác đi vào cơ sở thương mại với ý định trộm cắp 
đều là tội ăn trộm. Tội trộm cắp vặt ở tiệm sẽ bị trừng phạt như tội tiểu 
hình, trừ khi trước đó người phạm tội đã từng bị kết án một hoặc nhiều tội 
cho sự vi phạm quy định trong mệnh đề (iv) của tiểu đoạn (C) của đoạn 
(2) của tiểu phần (e) của Đoạn 667 hoặc cho một sự vi phạm cần phải ghi 
danh chiếu theo tiểu phần (c) của Đoạn 290 thì có thể bị trừng phạt chiếu 
theo tiểu phần (h) của Đoạn 1170.

(b) Bất cứ hành động trộm cắp vặt ở tiệm nào như định nghĩa trong 
tiểu phần (a) đều bị buộc tội trộm cắp vặt ở tiệm. Không có người nào bị 
buộc tội trộm cắp vặt ở tiệm có thể bị đồng thời bị buộc tội ăn trộm hay ăn 
cắp cùng tài sản đó.

ĐOẠN 6. Đoạn 473 của Bộ Luật Hình Sự được tu chính như 
sau:

473. (a) Tội làm giấy tờ giả có thể bị phạt tù trong nhà giam 
quận tối đa một năm, hoặc phạt tù chiếu theo tiểu phần (h) của Đoạn 
1170.

(b) Mặc dù có tiểu phần (a), bất cứ người nào phạm tội làm giấy tờ giả 
liên quan đến chi phiếu, công khố phiếu, hối phiếu, tiền giấy, ngân phiếu, 
chi phiếu du lịch, hay phiếu chuyển tiền, mà chi phiếu, công khố phiếu, hối 
phiếu, tiền giấy, ngân phiếu, chi phiếu du lịch, hay phiếu chuyển tiền đó có 
giá trị tối đa là chín trăm năm mươi mỹ kim ($950), sẽ bị phạt tù trong 
nhà giam quận tối đa một năm, trừ khi thay vì vậy người đó có thể bị trừng 
phạt chiếu theo tiểu phần (h) của Đoạn 1170 nếu trước đó người đó đã 
từng bị kết án một tội hay nhiều tội cho sự vi phạm quy định trong mệnh 
đề (iv) của tiểu đoạn (C) của đoạn (2) của tiểu phần (e) của Đoạn 667 
hoặc cho một sự vi phạm cần phải ghi danh chiếu theo tiểu phần (c) của 
Đoạn 290. Không được áp dụng tiểu phần này với bất cứ người nào bị kết 
tội làm giấy tờ giả và mạo danh, như định nghĩa trong Đoạn 530.5.

ĐOẠN 7. Đoạn 476a của Bộ Luật Hình Sự được tu chính như 
sau:

476a. (a) Bất cứ người nào, tự mình, với tư cách là đại lý hoặc 
đại diện của người khác, hay với tư cách là nhân viên của một công 
ty, cố tình, với ý định lừa gạt, làm hoặc rút tiền hoặc lưu hành hay 
phân phối chi phiếu, hối phiếu, hay phiếu chuyển tiền đưa cho một 
ngân hàng hay nơi ký thác, một người, một hãng, hoặc một công ty, 
để lấy tiền, biết rõ rằng vào lúc làm, rút tiền, lưu hành, hay phân 
phối đó thì người làm hay người rút tiền hay công ty đó không có 
đủ ngân khoản, hoặc tín dụng trong ngân hàng hay nơi ký thác, 
người, hãng, hoặc công ty đó, để thanh toán cho chi phiếu, hối phiếu, 
hay phiếu chuyển tiền đó và tất cả những ngân phiếu, hối phiếu, hay 
phiếu chuyển tiền khác mà ngân khoản đó phải thanh toán, trả trọn 
khi phiếu thanh toán đó được trưng ra, mặc dù không công khai 
trưng ra để tham khảo cho việc đó, có thể bị phạt tù trong nhà giam 
quận tối đa một năm, hoặc chiếu theo tiểu phần (h) của Đoạn 1170.

(b) Tuy nhiên, nếu tổng số tiền của tất cả chi phiếu, hối phiếu, 
hay phiếu chuyển tiền mà bị cáo bị buộc tội và bị kết tội làm ra, rút 
tiền, hay lưu hành không quá bốn trăm năm mươi mỹ kim ($450) 
chín trăm năm mươi mỹ kim ($950), thì tội này chỉ bị phạt tù trong 
nhà giam quận tối đa một năm, trừ khi thay vì vậy người đó có thể 
bị trừng phạt chiếu theo tiểu phần (h) của Đoạn 1170 nếu trước đó 
người đó đã từng bị kết án một tội hoặc nhiều tội cho sự vi phạm quy 
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định trong mệnh đề (iv) của tiểu đoạn (C) của đoạn (2) của tiểu phần 
(e) của Đoạn 667 hay cho một sự vi phạm cần phải ghi danh chiếu 
theo tiểu phần (c) của Đoạn 290. Tiểu phần này không áp dụng nếu 
trước đó bị cáo đã từng bị kết tội một ba lần hoặc nhiều hơn cho sự 
vi phạm cho những sự vi phạm của Đoạn 470, 475, hay 476, hay đoạn 
này, hoặc cho tội trộm cắp vặt trong một vụ án mà bị cáo cũng vi 
phạm Đoạn 470, 475, hay 476 hay đoạn này hoặc nếu trước đó bị 
cáo đã từng bị kết tội cho bất cứ sự vi phạm nào theo luật pháp của 
bất cứ tiểu bang nào khác hoặc của Hoa Kỳ mà, nếu phạm tội đó ở 
tiểu bang này, thì đã bị trừng phạt như là vi phạm Đoạn 470, 475 
hay 476 hay đoạn này hoặc nếu người đó đã bị kết tội như vậy cho 
tội trộm cắp vặt trong một vụ án mà, nếu bị cáo phạm tội ở tiểu bang 
này, thì đó cũng sẽ là sự vi phạm Đoạn 470, 475, hay 476, hay đoạn 
này.

(c) Nếu chi phiếu, hối phiếu, hay phiếu chuyển tiền bị từ khước 
vì lý do không có tiền bảo chứng hoặc tín dụng, thì thông báo từ 
khước đó sẽ được chấp nhận như là bằng chứng của việc đã trưng 
ra, không thanh toán, và từ khước và sẽ là bằng chứng có căn cứ về 
việc biết rõ là không có tiền bảo chứng hoặc tín dụng ở ngân hàng 
hay nơi ký thác, người, hãng, hoặc công ty đó.

(d) Trong bất cứ trường hợp nào truy tố theo đoạn này liên quan 
đến từ hai hoặc nhiều chi phiếu, hối phiếu, hay phiếu chuyển tiền, 
thì điều đó sẽ cấu thành bằng chứng sơ khởi về danh tánh của người 
rút tiền bằng chi phiếu, hối phiếu, hay phiếu chuyển tiền nếu cả hai 
điều sau đây xảy ra:

(1) Khi người trả tiền nhận chi phiếu, hối phiếu, hay phiếu chuyển 
tiền từ người rút tiền, người đó đã có những chi tiết sau đây từ người 
rút tiền: tên và nơi cư trú của người rút tiền, địa chỉ kinh doanh hoặc 
địa chỉ gởi thư, số bằng lái hoặc thẻ căn cước hợp lệ của Sở Cấp Bằng 
Lái, và số điện thoại ở nhà hoặc sở làm hay nơi làm việc của người 
rút tiền. Những chi tiết đó có thể ghi trên chi phiếu, hối phiếu, hay 
phiếu chuyển tiền hoặc có thể được lưu trong hồ sơ của người trả 
tiền và trong chi phiếu, hối phiếu, hay phiếu chuyển tiền có tham 
khảo đến bằng số xác minh hay phương tiện tương tự khác.

(2) Người nhận chi phiếu, hối phiếu, hay phiếu chuyển tiền đã 
chứng kiến người rút tiền ký tên hoặc xác nhận ở mặt sau của chi 
phiếu, và, như là bằng chứng của việc đó, đã ký tên tắt của mình vào 
chi phiếu, hối phiếu, hay phiếu chuyển tiền vào lúc nhận.

(e) Chữ "tín dụng" được dùng trong đây sẽ được hiểu theo nghĩa 
là một sự dàn xếp hay hiểu ngầm với ngân hàng hoặc nơi ký thác, 
người, hãng, hoặc công ty về việc thanh toán cho chi phiếu, hối phiếu, 
hay phiếu chuyển tiền.

(f) Nếu có bất cứ đoạn nào ở trên, hay một phần trong đó, bị kết 
luận là vi hiến hoặc bất hợp lệ, thì phần còn lại của đoạn này sẽ 
không vì thế mà trở thành bất hợp lệ, nhưng sẽ vẫn hoàn toàn có 
tác dụng và hiệu lực.

(g) Sở cảnh sát, phòng cảnh sát, hay cơ quan công lực khác có thể 
tính lệ phí từ bị cáo cho công việc điều tra, truy thu, và xem xét 
những chi phiếu đã gởi đến cơ quan đó để điều tra về những cáo 
buộc vi phạm đoạn này hoặc Đoạn 476.

(h) Số tiền lệ phí đó không được quá hai mươi lăm mỹ kim ($25) 
cho mỗi chi phiếu giả, cộng với tiền chi phí trả cho ngân hàng lấy 
của nạn nhân do sự vi phạm bị cáo buộc. Nếu sở cảnh sát, phòng 
cảnh sát, hay cơ quan công lực khác tính lệ phí chi phí trả cho ngân 
hàng lấy của nạn nhân chiếu theo đoạn này, thì lệ phí đó phải trả 
cho nạn nhân để bù lại những lệ phí mà ngân hàng của nạn nhân có 
thể đã ấn định. Không có trường hợp nào mà sự bồi hoàn chi phí 
ngân hàng cho nạn nhân chiếu theo đoạn này được quá mười mỹ 
kim ($10) cho mỗi chi phiếu.

ĐOẠN 8. Đoạn 490.2 được thêm vào Bộ Luật Hình Sự, như sau:
490.2. (a) Mặc dù có Đoạn 487 hay bất cứ một điều khoản luật nào 

khác định nghĩa tội trộm cắp lớn, việc thủ lợi bất cứ một tài sản nào bằng 
cách trộm cắp mà giá trị của số tiền, công lao động, bất động sản hay tài 
sản riêng bị lấy không quá chín trăm năm mươi mỹ kim ($950) sẽ bị xem 
như là trộm cắp vặt và sẽ bị trừng phạt như tội tiểu hình, trừ khi thay vì 
vậy người đó có thể bị trừng phạt chiếu theo tiểu phần (h) của Đoạn 1170 
nếu trước đó người đó đã từng bị kết án một tội hoặc nhiều tội cho sự vi 

phạm quy định trong mệnh đề (iv) của tiểu đoạn (C) của đoạn (2) của tiểu 
phần (e) của Đoạn 667 hoặc cho một sự vi phạm cần phải ghi danh chiếu 
theo tiểu phần (c) của Đoạn 290.

(b) Đoạn này không áp dụng cho bất cứ trường hợp trộm cắp nào có 
thể bị buộc tội như một sự vi phạm chiếu theo bất cứ một điều khoản luật 
nào khác.

ĐOẠN 9. Đoạn 496 của Bộ Luật Hình Sự được tu chính như 
sau:

496. (a) Bất cứ một người nào mua hay nhận bất cứ tài sản nào 
đã bị trộm cắp hoặc đã lấy được theo cách thức cấu thành tội trộm 
cắp hay tội tống tiền, biết rằng tài sản đó đã bị trộm cắp hay lấy được 
như vậy, hoặc người nào che giấu, bán, giữ, hay giúp đỡ cho việc che 
giấu, bán, hoặc giữ bất cứ một tài sản nào từ chủ sở hữu, biết rằng 
tài sản đó đã bị trộm cắp hay bị lấy, sẽ bị phạt tù trong nhà giam quận 
tối đa một năm, hoặc phạt tù chiếu theo tiểu phần (h) của Đoạn 
1170. Tuy nhiên, nếu biện lý khu hoặc đại bồi thẩm đoàn xác định 
rằng biện pháp này sẽ có lợi cho ngành tư pháp, thì biện lý khu hay 
đại bồi thẩm đoàn, tùy theo từng vụ án, có thể, nếu giá trị của tài 
sản không quá chín trăm năm mươi mỹ kim ($950), nói rõ trong 
phần biện luận buộc tội rằng thì sự vi phạm này là tội tiểu hình, chỉ 
phạt tù trong nhà giam quận tối đa một năm, nếu trước đó người đó 
không bị kết tội cho sự vi phạm quy định trong mệnh đề (iv) của tiểu 
đoạn (C) của đoạn (2) của tiểu phần (e) của Đoạn 667 hoặc cho một 
sự vi phạm cần phải ghi danh chiếu theo tiểu phần (c) của Đoạn 290.

Có thể kết tội thủ phạm chính trong một vụ trộm cắp tài sản có 
thật chiếu theo đoạn này. Tuy nhiên, không có người nào có thể vừa 
bị kết tội chiếu theo đoạn này vừa bị kết tội ăn cắp cùng một tài sản.

(b) Bất cứ người nào bán hàng chợ đen, như định nghĩa trong 
Đoạn 21661 của Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp, và bất cứ 
người nào mà công việc chính là mua bán, hay sưu tập, hàng hóa 
hoặc tài sản riêng, và bất cứ một đại lý, nhân viên, hay người đại diện 
nào của người đó, là người mua hay nhận bất cứ một tài sản nào có 
giá trị nhiều hơn chín trăm năm mươi mỹ kim ($950) mà đã bị trộm 
cắp hoặc bị lấy theo cách thức cấu thành tội trộm cắp hay tội tống 
tiền, trong những trường hợp mà lẽ ra người, đại lý, nhân viên, hay 
người đại diện đó phải hỏi một cách hợp lý để chắc chắn rằng người 
bán hoặc đưa tài sản đó có quyền bán hoặc đưa tài sản đó một cách 
hợp pháp, nhưng đã không hỏi một cách hợp lý như vậy, sẽ bị phạt 
tù trong nhà giam quận tối đa một năm, hoặc phạt tù chiếu theo tiểu 
phần (h) của Đoạn 1170.

Bất cứ người nào bán hàng chợ đen, như định nghĩa trong Đoạn 
21661 của Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp, và bất cứ người 
nào mà công việc chính là mua bán, hay sưu tập, hàng hóa hoặc tài 
sản riêng, và bất cứ một đại lý, nhân viên, hay người đại diện nào 
của người đó, là người mua hay nhận bất cứ một tài sản nào có giá 
trị từ chín trăm năm mươi mỹ kim ($950) trở xuống mà đã bị trộm 
cắp hoặc bị lấy theo cách thức cấu thành tội trộm cắp hay tội tống 
tiền, trong những trường hợp mà lẽ ra người, đại lý, nhân viên, hay 
người đại diện đó phải hỏi một cách hợp lý để chắc chắn rằng người 
bán hoặc đưa tài sản đó có quyền bán hoặc đưa tài sản đó một cách 
hợp pháp, nhưng đã không hỏi một cách hợp lý như vậy, sẽ phạm 
tội tiểu hình.

(c) Bất cứ người nào bị tổn thương bởi sự vi phạm tiểu phần (a) 
hoặc (b) có thể kiện đòi bồi thường gấp ba lần số tiền của sự thiệt 
hại thực sự, nếu có, đã gây ra cho nguyên cáo, tốn kém về kiện tụng, 
và chi phí luật sư hợp lý.

(d) Mặc dù có Đoạn 664, bất cứ một hành động nào nhằm thực 
hiện bất cứ hành vi nào bị cấm bởi đoạn này, trừ sự vi phạm được 
nói rõ trong phần biện luận buộc tội là tội tiểu hình, sẽ bị phạt tù 
trong nhà giam quận tối đa một năm, hoặc phạt tù chiếu theo tiểu 
phần (h) của Đoạn 1170.

ĐOẠN 10. Đoạn 666 của Bộ Luật Hình Sự được tu chính như 
sau:

666. (a) Mặc dù có Đoạn 490, bất cứ một người nào, đã bị kết 
tội trộm cắp vặt, trộm cắp lớn, bị kết tội chiếu theo tiểu phần (d) hay 
(e) của Đoạn 368, trộm cắp xe chiếu theo Đoạn 10851 của Bộ Luật 
Giao Thông, ăn trộm, cướp xe, cướp, hay phạm tội đại hình trong 
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Đoạn 496 từ ba lần hoặc nhiều hơn và đã thụ án cho những tội đó 
ở bất cứ trại cải huấn nào hoặc đã ở tù như là điều kiện quản chế 
cho sự vi phạm đó, và sau đó bị kết tội trộm cắp vặt, sẽ bị phạt tù 
trong nhà giam quận tối đa một năm, hoặc phạt tù chiếu theo tiểu 
phần (h) của Đoạn 1170.

(b) (a) Mặc dù có Đoạn 490, bất cứ người nào được đề cập đến 
trong tiểu phần (b) đoạn (1) là người, đã bị kết tội trộm cắp vặt, trộm 
cắp lớn, bị kết tội chiếu theo tiểu phần (d) hay (e) của Đoạn 368, 
trộm cắp xe chiếu theo Đoạn 10851 của Bộ Luật Giao Thông, ăn 
trộm, cướp xe, cướp, hay phạm tội đại hình trong Đoạn 496, và đã 
thụ án tù cho những tội đó ở bất cứ cơ sở cải huấn nào hoặc đã ở tù 
như là một điều kiện quản chế cho sự vi phạm đó, và là người sau 
đó bị kết tội trộm cắp vặt, sẽ bị phạt tù trong nhà giam quận tối đa 
một năm, hoặc ở nhà tù tiểu bang.

(1) (b) Tiểu phần này Tiểu phần (a) sẽ áp dụng cho bất cứ người 
nào cần phải ghi danh chiếu theo Đạo Luật Ghi Danh Là Người Vi 
Phạm Tình Dục, hoặc là người trước đó đã bị kết tội đại hình bạo 
lực hoặc nghiêm trọng, như quy định trong tiểu phần (c) của Đoạn 
667.5 hay tiểu phần (c) của Đoạn 1192.7 mệnh đề (iv) của tiểu đoạn 
(C) của đoạn (2) của tiểu phần (e) của Đoạn 667, hoặc đã bị kết tội 
chiếu theo tiểu phần (d) hay (e) của Đoạn 368.

(2) (c) Tiểu phần Đoạn này sẽ không được diễn giải là để ngăn 
cản việc truy tố hay trừng phạt chiếu theo tiểu phần từ (b) đến (i), 
kể cả những tiểu phần đó, của Đoạn 667, hoặc Đoạn 1170.12.

ĐOẠN 11. Đoạn 11350 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn được 
tu chính như sau:

11350. (a) Trừ khi có quy định khác trong tiểu phần này, bất 
cứ người nào sở hữu (1) bất cứ một loại thuốc cấm nào quy định 
trong tiểu phần (b), hay (c), (e), hay đoạn (1) của tiểu phần (f) của 
Đoạn 11054, quy định trong đoạn (14), (15), hay (20) của tiểu phần 
(d) của Đoạn 11054, hoặc quy định trong tiểu phần (b) hay (c) của 
Đoạn 11055, hoặc quy định trong tiểu phần (h) của Đoạn 11056, 
hoặc (2) bất cứ một loại thuốc cấm nào được phân loại trong Danh 
Mục III, IV, hay V mà là thuốc ngủ, trừ khi có toa thuốc của bác sĩ, 
nha sĩ, bác sĩ chuyên khoa chân, hay bác sĩ thú y có giấy phép hành 
nghề trong tiểu bang này, sẽ bị phạt tù trong nhà giam quận tối đa 
một năm, trừ khi thay vì vậy người đó sẽ bị trừng phạt chiếu theo tiểu 
phần (h) của Đoạn 1170 của Bộ Luật Hình Sự nếu trước đó người đó 
đã từng bị kết án một tội hoặc nhiều tội cho sự vi phạm quy định trong 
mệnh đề (iv) của tiểu đoạn (C) của đoạn (2) của tiểu phần (e) của 
Đoạn 667 của Bộ Luật Hình Sự hoặc cho một sự vi phạm cần phải ghi 
danh chiếu theo tiểu phần (c) của Đoạn 290 của Bộ Luật Hình Sự.

(b) Trừ khi có quy định khác trong tiểu phần này, bất cứ người 
nào sở hữu bất cứ một loại thuốc cấm nào quy định trong tiểu phần 
(e) của Đoạn 11054 sẽ bị phạt tù trong nhà giam quận tối đa một 
năm hoặc chiếu theo tiểu phần (h) của Đoạn 1170 của Bộ Luật Hình 
Sự.

(c) (b) Trừ khi có quy định khác trong tiểu phần này, bất cứ khi 
nào có người sở hữu bất cứ loại thuốc cấm nào quy định trong tiểu 
phần (a) hay (b), thì thẩm phán có thể, cộng với bất cứ hình phạt 
nào miễn là chiếu theo tiểu phần (a) hay (b), ấn định cho người đó 
khoản tiền phạt không quá bảy mươi mỹ kim ($70) mà số tiền phạt 
này sẽ được sử dụng phù hợp với Đoạn 1463.23 của Bộ Luật Hình 
Sự. Tuy nhiên, tòa sẽ, xem xét đến khả năng thanh toán của bị cáo, 
và không có bị cáo nào được từ khước việc quản chế vì người đó 
không có khả năng thanh toán tiền phạt ấn định theo tiểu phần này.

(d) (c) Ngoại trừ những trường hợp bất thường mà việc này sẽ 
không giúp ích cho ngành tư pháp, bất cứ khi nào tòa cho quản chế 
chiếu theo sự kết tội đại hình theo đoạn này, cộng với bất cứ điều 
kiện nào khác của việc quản chế có thể áp đặt, sẽ ra lệnh về những 
điều kiện sau đây của việc quản chế:

(1) Đối với sự vi phạm lần đầu theo đoạn này, bị phạt tiền ít nhất 
là một ngàn mỹ kim ($1,000) hoặc làm việc phục vụ cộng đồng.

(2) Đối với sự vi phạm từ lần thứ hai trở lên theo đoạn này, bị 
phạt tiền ít nhất là hai ngàn mỹ kim ($2,000) hoặc làm việc phục vụ 
cộng đồng.

(3) Nếu bị cáo không có khả năng thanh toán những số tiền phạt 
tối thiểu quy định trong đoạn (1) và (2), thì sẽ bị chỉ thị cho làm việc 
phục vụ cộng đồng thay cho tiền phạt.

ĐOẠN 12. Đoạn 11357 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn được 
tu chính như sau:

11357. (a) Trừ khi luật cho phép, bất cứ người nào sở hữu ma 
túy cô đặc sẽ bị phạt tù trong nhà giam quận tối đa một năm hoặc 
phạt tiền tối đa năm trăm mỹ kim ($500), hoặc vừa phạt tiền vừa 
phạt tù, hoặc sẽ bị phạt tù chiếu theo tiểu phần (h) của Đoạn 1170 
của Bộ Luật Hình Sự trừ khi thay vì vậy người đó có thể bị trừng phạt 
chiếu theo tiểu phần (h) của Đoạn 1170 của Bộ Luật Hình Sự nếu 
trước đó người đó đã bị kết án một tội hay nhiều tội cho sự vi phạm 
quy định trong mệnh đề (iv) của tiểu đoạn (C) của đoạn (2) của tiểu 
phần (e) của Đoạn 667 của Bộ Luật Hình Sự hoặc cho một sự vi phạm 
cần phải ghi danh chiếu theo tiểu phần (c) của Đoạn 290 của Bộ Luật 
Hình Sự.

(b) Trừ khi luật cho phép, bất cứ người nào sở hữu không quá 
28.5 grams cần sa, không phải là ma túy cô đặc, là đã phạm tội có 
thể bị phạt tiền tối đa một trăm mỹ kim ($100).

(c) Trừ khi luật cho phép, bất cứ người nào sở hữu nhiều hơn 
28.5 grams cần sa, không phải là ma túy cô đặc, sẽ bị phạt tù trong 
nhà giam quận tối đa sáu tháng hoặc phạt tiền tối đa năm trăm mỹ 
kim ($500), hoặc vừa phạt tiền vừa phạt tù.

(d) Trừ khi luật cho phép, bất cứ người nào từ 18 tuổi trở lên sở 
hữu không quá 28.5 grams cần sa, không phải là ma túy cô đặc, ở 
trên phần đất của, hoặc trong phạm vi của, bất cứ trường học nào 
giảng dạy cho lớp mẫu giáo hoặc bất cứ lớp nào từ 1 đến 12 trong 
giờ trường mở cửa cho các lớp học hay các chương trình liên quan 
đến trường học là phạm tội tiểu hình và sẽ bị phạt tiền tối đa năm 
trăm mỹ kim ($500), hoặc phạt tù trong nhà giam quận tối đa 10 
ngày, hoặc bị cả hai hình phạt.

(e) Trừ khi luật cho phép, bất cứ người nào dưới 18 tuổi sở hữu 
không quá 28.5 grams cần sa, không phải là ma túy cô đặc, ở trên 
phần đất của, hoặc trong phạm vi của, bất cứ trường học nào giảng 
dạy cho lớp mẫu giáo hoặc bất cứ lớp nào từ 1 đến 12 trong giờ 
trường mở cửa cho các lớp học hay các chương trình liên quan đến 
trường học là phạm tội tiểu hình và sẽ bị áp dụng hình phạt sau đây:

(1) Phạt tiền tối đa hai trăm năm mươi mỹ kim ($250), nếu xét 
thấy rằng đây là lần vi phạm lần đầu.

(2) Phạt tiền tối đa năm trăm mỹ kim ($500), hoặc phải bị đưa 
vào trung tâm cải huấn thanh thiếu niên, nông trại, trại, lâm trại, 
hay nhà giam thiếu niên an ninh trong thời gian tối đa 10 ngày, hoặc 
bị cả hai hình phạt, nếu xét thấy rằng đây là lần vi phạm lần thứ hai 
trở lên.

ĐOẠN 13. Đoạn 11377 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn được 
tu chính như sau:

11377. (a) Trừ khi luật cho phép và có quy định khác trong tiểu 
phần (b) hay Đoạn 11375, hoặc trong Điều 7 (bắt đầu từ Đoạn 4211) 
của Chương 9 Phần 2 của Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp, bất 
cứ người nào sở hữu bất cứ một loại thuốc cấm nào mà (1) được 
phân loại trong Danh Mục III, IV, hay V, và không phải là thuốc ngủ, 
(2) được quy định trong tiểu phần (d) của Đoạn 11054, trừ đoạn 
(13), (14), (15), và (20) của tiểu phần (d), (3) được quy định trong 
đoạn (11) của tiểu phần (c) của Đoạn 11056, (4) được quy định trong 
đoạn (2) hoặc (3) của tiểu phần (f) của Đoạn 11054, hoặc (5) được 
quy định trong tiểu phần (d), (e), hay (f) của Đoạn 11055, trừ khi 
có toa thuốc của bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ chuyên khoa chân, hay bác sĩ 
thú y, có giấy phép hành nghề ở tiểu bang này, sẽ bị phạt tù trong 
nhà giam quận tối đa một năm hoặc chiếu theo tiểu phần (h) của 
Đoạn 1170 của Bộ Luật Hình Sự, trừ khi thay vì vậy người đó có thể 
bị trừng phạt chiếu theo tiểu phần (h) của Đoạn 1170 của Bộ Luật 
Hình Sự nếu trước đó người đó đã bị kết án một tội hoặc nhiều tội cho 
sự vi phạm quy định trong mệnh đề (iv) của tiểu đoạn (C) của đoạn 
(2) của tiểu phần (e) của Đoạn 667 của Bộ Luật Hình Sự hoặc cho 
một sự vi phạm cần phải ghi danh chiếu theo tiểu phần (c) của Đoạn 
290 của Bộ Luật Hình Sự.
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(b) (1) Bất cứ người nào vi phạm tiểu phần (a) bằng cách sở hữu 
bất hợp pháp một loại thuốc cấm quy định trong tiểu phần (f) của 
Đoạn 11056, và trước đó chưa bị kết tội về vi phạm có liên quan đến 
thuốc cấm quy định trong tiểu phần (f) của Đoạn 11056, là phạm 
tội tiểu hình.

(2) Bất cứ người nào vi phạm tiểu phần (a) bằng cách sở hữu bất 
hợp pháp một loại thuốc cấm quy định trong tiểu phần (g) của Đoạn 
11056 là phạm tội tiểu hình.

(3) Bất cứ người nào vi phạm tiểu phần (a) bằng cách sở hữu bất 
hợp pháp một loại thuốc cấm quy định trong đoạn (7) hay (8) của 
tiểu phần (d) của Đoạn 11055 là phạm tội tiểu hình.

(4) Bất cứ người nào vi phạm tiểu phần (a) bằng cách sở hữu bất 
hợp pháp một loại thuốc cấm quy định trong đoạn (8) của tiểu phần 
(f) của Đoạn 11057 là phạm tội tiểu hình.

(c) (b) Cộng với bất cứ khoản tiền phạt nào ấn định theo tiểu 
phần (b), thẩm Thẩm phán có thể ấn định một khoản tiền phạt tối 
đa bảy mươi mỹ kim ($70) đối với bất cứ người nào vi phạm tiểu 
phần (a), và số tiền phạt này sẽ được sử dụng phù hợp với Đoạn 
1463.23 của Bộ Luật Hình Sự. Tuy nhiên, tòa sẽ, xem xét đến khả 
năng thanh toán của bị cáo, và không có bị cáo nào được từ khước 
việc quản chế vì người đó không có khả năng thanh toán tiền phạt 
ấn định theo tiểu phần này.

ĐOẠN 14. Đoạn 1170.18 được thêm vào Bộ Luật Hình Sự, như 
sau:

1170.18. (a) Người hiện đang thụ án vì bị kết tội, cho dù là qua xét 
xử hay tự nhận tội, về một tội hay nhiều tội đại hình là người đã phạm 
một tội tiểu hình theo đạo luật thêm của đoạn này ("đạo luật này") nếu 
đạo luật này đã có hiệu lực vào lúc sự vi phạm xảy ra có thể thỉnh cầu hủy 
bỏ bản án trước khi tòa xét xử đưa ra phán quyết kết tội trong vụ án của 
người đó để yêu cầu xử lại cho phù hợp với Đoạn 11350, 11357, hay 11377 
của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn, hoặc Đoạn 459.5, 473, 476a, 490.2, 
496, hay 666 của Bộ Luật Hình Sự, là những đoạn đã được tu chính hoặc 
thêm vào bởi đạo luật này.

(b) Sau khi nhận được đơn thỉnh cầu theo tiểu phần (a), tòa sẽ quyết 
định là người thỉnh cầu có đáp ứng được những tiêu chuẩn trong tiểu phần 
(a) hay không. Nếu người thỉnh cầu đáp ứng những tiêu chuẩn trong tiểu 
phần (a), thì bản án đại hình của người thỉnh cầu sẽ được hủy bỏ và người 
thỉnh cầu được xử lại thành tội tiểu hình chiếu theo Đoạn 11350, 11357, 
hay 11377 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn, hoặc Đoạn 459.5, 473, 476a, 
490.2, 496, hay 666 của Bộ Luật Hình Sự, những đoạn đã được tu chính 
hoặc thêm vào bởi đạo luật này, trừ khi tòa, tùy theo sự suy xét, quyết định 
rằng việc xử lại cho người thỉnh cầu sẽ gây nguy cơ bất trắc làm nguy hiểm 
cho an toàn công cộng. Khi đưa ra quyết định của mình, tòa có thể xem 
xét tất cả những vấn đề sau đây:

(1) Quá trình bị kết tội hình sự trước đây của người thỉnh cầu, bao gồm 
những tội đã vi phạm, mức độ tổn thương gây ra cho nạn nhân, thời gian 
thụ án tù trước đó, và khoảng thời gian vi phạm những tội đó cách xa nhau 
như thế nào.

(2) Hồ sơ kỷ luật của người thỉnh cầu và hồ sơ phục hồi trong thời gian 
ở tù.

(3) Bất cứ bằng chứng nào khác mà tòa, tùy theo sự suy xét, xác định 
là có liên quan để quyết định xem bản án mới có gây nguy cơ bất trắc làm 
nguy hiểm cho an toàn công cộng hay không.

(c) Như được dùng trong toàn Bộ Luật này, "nguy cơ bất trắc làm nguy 
hiểm cho an toàn công cộng" có nghĩa là nguy cơ bất trắc làm cho người 
thỉnh cầu sẽ phạm tội đại hình bạo lực mới trong phạm vi ý nghĩa của 
mệnh đề (iv) của tiểu đoạn (C) của đoạn (2) của tiểu phần (e) của Đoạn 
667.

(d) Người được xử lại chiếu theo tiểu phần (b) sẽ được trừ đi khoảng 
thời gian đã thụ án và sẽ phải lệ thuộc vào sự quản chế trong một năm sau 
khi hoàn tất bản án của mình, trừ khi tòa, tùy theo sự suy xét, như là một 
phần trong phán quyết xử lại, cho người đó không phải bị quản chế. Người 
đó bị lệ thuộc vào Đoạn 3000.08 sự giám sát quản chế bởi Nha Cải Huấn 
và Phục Hồi và thẩm quyền của tòa trong quận là nơi mà người bị quản 
chế được phóng thích hoặc sinh sống, hay là nơi có sự vi phạm giám sát bị 
cáo buộc đã xảy ra, cho mục đích điều giải thỉnh cầu hủy bỏ sự quản chế 
và áp đặt một án tù có thời hạn.

(e) Không có trường hợp nào mà việc xử lại theo đoạn này gây ra việc 
áp đặt một bản án có thời hạn lâu hơn bản án lúc đầu.

(f) Người đã mãn án của mình vì bị kết tội, cho dù là qua xét xử hay 
tự nhận tội, về một tội hay nhiều tội đại hình đã phạm một tội tiểu hình 
theo đạo luật này nếu như đạo luật này đã có hiệu lực vào lúc sự vi phạm 
đó xảy ra, có thể nộp đơn thỉnh cầu trước khi tòa xét xử đưa ra phán quyết 
kết tội trong vụ án của người đó để một tội hay nhiều tội đại hình được chỉ 
định là tội tiểu hình.

(g) Nếu đơn thỉnh cầu đáp ứng những tiêu chuẩn trong tiểu phần (f), 
thì tòa sẽ chỉ định sự vi phạm hay những sự vi phạm tội đại hình là tội tiểu 
hình.

(h) Trừ khi người thỉnh cầu yêu cầu, không cần phải tổ chức điều giải 
để chấp thuận hay từ khước đơn thỉnh cầu được nộp theo tiểu đoạn (f).

(i) Những điều khoản của đoạn này sẽ không áp dụng cho những người 
trước đó đã bị kết án một tội hay nhiều tội cho sự vi phạm quy định trong 
mệnh đề (iv) của tiểu đoạn (C) của đoạn (2) của tiểu phần (e) của Đoạn 
667 hoặc cho một sự vi phạm cần phải ghi danh chiếu theo tiểu phần (c) 
của Đoạn 290.

(j) Bất cứ đơn thỉnh cầu hay đơn xin nào theo đoạn này đều phải nộp 
trong vòng ba năm sau ngày phần thêm của đạo luật này có hiệu lực hoặc 
vào ngày sau này nếu chứng minh được là có lý do chính đáng.

(k) Bất cứ sự kết tội đại hình nào đã được hủy bỏ và xử lại theo tiểu 
phần (b) hoặc được chỉ định là tội tiểu hình theo tiểu phần (g) sẽ được xem 
là tội tiểu hình cho tất cả mọi mục đích, ngoại trừ việc xử lại đó sẽ không 
cho phép người đó sở hữu, chiếm hữu, hay cất giữ hoặc sử dụng bất cứ loại 
súng nào hoặc ngăn cản việc kết tội người đó theo Chương 2 (bắt đầu từ 
Đoạn 29800) của Phần 9 Đề Tựa 4 của Mục 6.

(l) Nếu tòa đã tuyên bản án đầu tiên cho người thỉnh cầu không có thời 
gian, thì chánh thẩm sẽ chỉ định một thẩm phán khác để quyết định về đơn 
thỉnh cầu hay đơn xin.

(m) Không có điều khoản nào trong đoạn này có ý định để làm giảm 
hay hủy bỏ bất cứ quyền hay biện pháp giải quyết nào mà trong trường 
hợp khác sẽ có cho người thỉnh cầu hoặc người nộp đơn xin.

(n) Không có điều khoản nào trong đoạn này và các đoạn liên quan có 
ý định là để làm giảm hay hủy bỏ tính cách cuối cùng của những phán 
quyết trong bất cứ một vụ án nào không thuộc phạm vi hiệu lực của đạo 
luật này.

(o) Buổi điều giải để xử lại được ra lệnh theo đạo luật này sẽ cấu thành 
"tiến trình phóng thích sau khi kết tội" theo đoạn (7) của tiểu phần (b) của 
Đoạn 28 Điều I của Hiến Pháp California (Đạo Luật Marsy).

ĐOẠN 15. Tu Chính.
Đạo luật này sẽ được diễn giải theo cách bao quát để thực hiện 

mục đích của nó. Những điều khoản của dự luật này có thể được tu 
chính bởi hai phần ba phiếu bầu của các thành viên của mỗi viện 
trong Lập Pháp và được Thống Đốc ký thông qua miễn là những tu 
chính đó không mâu thuẫn và khai triển thêm ý định của đạo luật 
này. Lập Pháp có thể bằng đa số phiếu bầu tu chính, được thêm, hay 
hủy bỏ các điều khoản để giảm thêm những hình phạt đối với bất 
cứ vi phạm nào được đề cập đến bởi đạo luật này.

ĐOẠN 16. Tính Cách Tách Biệt.
Nếu có bất cứ một điều khoản nào của dự luật này, hay phần nào 

của dự luật này, hoặc sự áp dụng bất cứ một điều khoản nào hay 
phần nào cho bất cứ người nào hay hoàn cảnh nào, vì bất cứ một lý 
do gì bị xem là bất hợp lệ, thì những điều khoản còn lại, hoặc sự áp 
dụng những điều khoản đó, sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng sẽ vẫn 
hoàn toàn có hiệu lực và tác dụng, và theo ý nghĩa này những điều 
khoản của dự luật này có tính cách tách biệt.

ĐOẠN 17. Những Dự Luật Tiên Khởi Mâu Thuẫn.
(a) Đạo luật này thay đổi những hình phạt liên quan đến một số 

tội phạm không nghiêm trọng, không bạo lực. Trong trường hợp dự 
luật này và một dự luật hay những dự luật tiên khởi khác có liên 
quan đến cùng một chủ đề được đưa vào cùng một lá phiếu bầu của 
toàn tiểu bang, thì những điều khoản của một dự luật hay nhiều dự 
luật khác sẽ được xem như là mâu thuẫn với dự luật này. Trong 
trường hợp dự luật này nhận được nhiều phiếu thuận hơn, thì những 
điều khoản của dự luật này sẽ được ưu tiên trọn vẹn, và những điều 
khoản của dự luật khác sẽ trở thành vô hiệu lực và không có tác 
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dụng. Tuy nhiên, trong trường hợp dự luật này và một dự luật hay 
nhiều dự luật khác có những điều khoản hủy bỏ những hình phạt 
đối với việc sở hữu ma túy cô đặc được phê chuẩn trong cùng một 
kỳ bầu cử, thì ý định của cử tri là những điều khoản như vậy liên 
quan đến ma túy cô đặc trong một dự luật hay nhiều dự luật khác 
sẽ được ưu tiên, bất luận là dự luật nào nhận được nhiều phiếu thuận 
hơn. Cử tri cũng có ý định làm cho tất cả những sự áp dụng và điều 
khoản khác của dự luật này, và một dự luật hay nhiều dự luật khác, 
hoàn toàn có hiệu lực và tác dụng nhưng chỉ trong trường hợp một 
dự luật hay nhiều dự luật khác không mâu thuẫn với những điều 
khoản của đạo luật này.

(b) Nếu dự luật này được cử tri phê chuẩn nhưng bị thay thế bởi 
một đạo luật hoặc bất cứ một dự luật mâu thuẫn nào khác được cử 
tri phê chuẩn trong cùng một kỳ bầu cử, và dự luật mâu thuẫn được 
đưa vào lá phiếu đó về sau bị xem là bất hợp lệ, thì dự luật này sẽ có 
tác dụng ngay và hoàn toàn có tác dụng và hiệu lực.

ĐOẠN 18. Cách Giải Thích Bao Quát.
Đạo luật này sẽ được diễn giải theo cách bao quát để thực hiện 

những mục đích của nó.

Dự Luật 48
Dự luật này được đề nghị bởi Dự Luật Hạ Viện 277 của Phiên Họp 

Thường Lệ năm 2013–2014 (Chương 51, Đạo Luật năm 2013) được 
đệ trình với người dân California như là một sự trưng cầu dân ý 
chiếu theo những điều khoản của Đoạn 9 Điều II của Hiến Pháp 
California.

Dự luật được đề nghị này bổ túc một đoạn vào Bộ Luật Chính 
Quyền; do đó, những điều khoản mới được đề nghị thêm vào sẽ in 
theo kiểu chữ nghiêng để cho biết đó là những điều khoản mới.

Dự Luật Đề Nghị
ĐOẠN 1. Đoạn 12012.59 được thêm vào Bộ Luật Chính Quyền, 

như sau:
12012.59. (a) (1) Khế ước về hoạt động bài bạc giữa tiểu bang 

và bộ lạc đã được ký kết chiếu theo Đạo Luật Quản Lý Hoạt Động Bài 
Bạc Của Người Da Đỏ năm 1988 của liên bang (18 U.S.C. Đoạn 1166 

đến 1168, kể cả những đoạn đó, và 25 U.S.C. Đoạn 2701 và tiếp theo) 
giữa Tiểu Bang California và bộ lạc North Fork Rancheria Band của 
Người Da Đỏ Mono, có tác dụng vào ngày 31 tháng Tám, 2012, theo 
đây được thông qua.

(2) Khế ước về hoạt động bài bạc giữa tiểu bang và bộ lạc đã được 
ký kết chiếu theo Đạo Luật Quản Lý Hoạt Động Bài Bạc Của Người 
Da Đỏ năm 1988 của liên bang (18 U.S.C. Đoạn 1166 đến 1168, kể 
cả những đoạn đó, và 25 U.S.C. Đoạn 2701 và tiếp theo) giữa Tiểu 
Bang California và Bộ Lạc Wiyot, có tác dụng vào ngày 20 tháng Ba, 
2013, theo đây được thông qua.

(b) (1) Xét đến quyền tự trị của bộ lạc, không có điều nào sau đây 
được xem như là một dự án cho mục đích của Đạo Luật Phẩm Chất 
Môi Sinh California (Phần 13 (bắt đầu từ Đoạn 21000) của Bộ Luật 
Tài Nguyên Công Cộng):

(A) Tu chính các khế ước về hoạt động bài bạc giữa tiểu bang và 
bộ lạc được thông qua bởi đoạn này có tác dụng.

(B) Các khế ước về hoạt động bài bạc giữa tiểu bang và bộ lạc được 
thông qua bởi đoạn này có tác dụng.

(C) Thỏa thuận liên chính quyền giữa bộ lạc và chính quyền quận 
hoặc thành phố được thương lượng chiếu theo sự công khai cho phép 
của, hoặc như được công khai tham khảo trong, các khế ước về hoạt 
động bài bạc giữa tiểu bang và bộ lạc được thông qua bởi đoạn này có 
tác dụng.

(D) Thỏa thuận liên chính quyền giữa bộ lạc và Bộ Giao Thông 
được thương lượng chiếu theo sự công khai cho phép của, hoặc như 
được công khai tham khảo trong, các khế ước về hoạt động bài bạc 
giữa tiểu bang và bộ lạc được thông qua bởi đoạn này có tác dụng.

(E) Những ảnh hưởng đến khu dành riêng của việc tuân hành 
những điều khoản của các khế ước về hoạt động bài bạc giữa tiểu bang 
và bộ lạc được thông qua bởi đoạn này.

(F) Mua bán tài sản trong khế ước, như định nghĩa trong tiểu phần 
(a) của Đoạn 63048.6, hoặc thiết lập tín quỹ cho mục đích đặc biệt 
chiếu theo Đoạn 63048.65.

(2) Trừ khi có quy định rõ trong đây, tiểu phần này không miễn cho 
một thành phố, quận, hoặc thành phố và quận, hay Bộ Giao Thông, 
không tuân theo những đòi hỏi của Đạo Luật Phẩm Chất Môi Sinh 
California.




