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  ข้อโต้แย้งที่สนับสนุนร่างกฎหมาย 57  

  การคัดค้านต่อข้อโต้แย้งที่สนับสนุนร่างกฎหมาย 57  

ร่างกฎหมาย การพิพากษาการกระท�าผิดทางอาญา ทัณฑ์บน
การพิจารณาคดีอาญาของเยาวชน 

การเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญและบทกฎหมายใหม่57

ผู้แต่งข้อเสนอ 57 ยังไม่ได้บอกข้อเท็จจริงกับคุณ ข้อเสนอจะน�ามาใช้กับ
อาชญากรรุนแรง จะเพิ่มอาชญากรรมและท�าให้คุณมีความปลอดภัยน้อยลง  
ออกเสียงลงคะแนนว่า ไม ่

ข้อเท็จจริง : ข้อเสนอ 57 ให้อ�านาจการพักโทษในช่วงต้น ส�าหรับผู้ข่มขืนที่
ยาเสพติดและข่มขืนผู้เสียหาย เนื่องจากผู้แต่งเรียกเขาว่าไม่รุนแรง 
ข้อเท็จจริง : ข้อเสนอ 57 แก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ CALIFORNIA เพื่อให้สิทธิ
การพักโทษในช่วงต้น แก่อาชญากรที่ถูกตัดสินว่าผิดอาชญากรรมรุนแรงและ 
น่ากลัวมากมาย รวมถึง : 
การข่มขืนผู้เสียหายที่หมดสต ิการค้ามนุษย์ทางเพศ การโจมตีด้วยอาวุธร้ายแรง 
การลามกกับเด็กอาย ุ14 ปี การจับตัวประกัน อาชญากรรมการเกลียดที่ท�าให้
เกิดการบาดเจ็บ
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม :

• อาชญากรอันตรายหลายพันคนได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วในช่วงต้น เราจะ
ต้องรับผลของสิ่งนั้น อัตราการเกิดอาชญากรรมรุนแรงได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปี
ที่ผ่านมา และการข่มขืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 • ข้อเสนอ 57 จะให้อ�านาจการปล่อย
ตัวทันทีของอาชญากรอันตรายหลายพันคน • ผู้ที่ถูกตัดสินว่าผิดก่อนหน้านี้ต่อ
การฆาตกรรม การข่มขืน และการท�าอนาจารเด็ก จะได้รับการพักโทษในช่วงต้น

• การปล่อยตัวอาชญากรอันตรายหลายพันคนจะไม่ประหยัดเงิน นอกจากค่า
ใช้จ่ายของมนุษย์ต่ออาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น มณฑลและเมืองจะถูกบังคับให้จ้าง
ต�ารวจ รักษาการแทนนายอ�าเภอ ที่ปรึกษาผู้เสียหาย และขยายศาล  
• ข้อเสนอ 57 ล้มบทบัญญัติที่ส�าคัญของร่างกฎหมายสิทธิผู้เสียหายทาง
อาชญากรรม กฎหมายว่าด้วยการท�าผิดสามครั้งของเรา และกฎหมายของ 
Marsy—มาตรการที่แข็งแกร่งที่ออกโดยผู้ออกเสียงลงคะแนน 

การอ่อนแอของกฎหมายต่อต้านอาชญากรรมของรัฐ California ได้ไปไกลเกินไป 
อย่าแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐ California เพื่อให้สิทธิมากยิ่งขึ้นแก่อาชญากร 
ผู้เสียหายทางอาชญากรรม ต�ารวจ นายอ�าเภอ ผู้พิพากษา และอัยการ เร่งรัดการ
ออกเสียงลงคะแนนว่า ไม ่ใน 57 

HONOABLE JAMES ARDAIZ, ผู้พิพากษาโดยต�าแหน่ง
ศาลอุทธรณ์เขตที่ 5 (เกษียณอาย)ุ 

SANDRA HUTCHENS, นายอ�าเภอ 
มณฑล Orange 

COLLENE THOMPSON CAMPBELL, ผู้ก่อตั้ง 
Memory of Victims Everywhere 

ออกเสียงลงคะแนนว่า ใช ่ในข้อเสนอ 57 

ผู้น�าความปลอดภัยของสาธารณชนของรัฐ California และผู้เสียหายของ
อาชญากรรมสนับสนุนข้อเสนอ 57—กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสภาพและความ
ปลอดภัยของสาธารณชน 2016—เนื่องจากข้อเสนอ 57 มุ่งเน้นแหล่งทรัพยากร
ในการท�าให้อาชญากรอันตรายอยู่หลังลูกกรง ในขณะที่การฟื้นฟูสภาพนักโทษ
ที่เป็นเด็กและเยาวชนและผู้ใหญ ่และประหยัดเงินหลายล้านดอลลาร์ของผู้เสีย
ภาษีอากร 
ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา รัฐ California ของประชากรของทัณฑสถานมาก
ล้นถึงร้อยละ 500 และการใช้จ่ายของทัณฑสถานเพิ่มทวีขึ้นมากขึ้นกว่า $10 
พันล้านทุกป ีในเวลาเดียวกัน นักโทษจ�านวนน้อยเกินไปได้รับการฟื้นฟูสภาพ 
และส่วนใหญ่กระท�าความผิดซ�้าอีกหลังจากปล่อยตัว 
สภาพแออัดและขัดต่อรัฐธรรมนูญได้น�าศาลฎีกาแห่งสหรัฐฯ สั่งให้รัฐลดจ�านวน
ประชากรของทัณฑสถาน ตอนนี ้โดยปราศจากการแก้ปัญหาระยะยาวโดยใช้
สามัญส�านึก เราจะยังคงสูญเสียหลายพันล้าน และเสี่ยงต่อการปล่อยตัวนักโทษ
อันตรายตามค�าสั่งศาล นี่คือผลที่ไม่สามารถยอมรับได้ที่ท�าให้ชาวรัฐ California 
ตกอยู่ในอันตราย—และนี่คือเหตุผลที่เราต้องการข้อเสนอ 57 

ข้อเสนอ 57 ตรงไปตรงมา—นี่คือสิ่งที่ข้อเสนอจะท�า : 
• ประหยัดเงินของผู้ภาษีโดยการลดการใช้จ่ายสูญเปล่าในทัณฑสถาน • ท�าให้
ผู้กระท�าความผิดที่อันตรายที่สุดถูกล็อคไว้ • ช่วยให้การพิจารณาการพักโทษ
ส�าหรับคนที่ถูกตัดสินว่ากระท�าผิดไม่รุนแรงที่ครบวาระการคุมขังในทัณฑสถาน
ส�าหรับการกระท�าความผิดเบื้องต้นของพวกเขา • ให้อ�านาจระบบของเครดิต
ที่สามารถได้รับการฟื้นฟูสภาพ พฤติกรรมที่ด ีและหลักชัยทางการศึกษา หรือ
เอาออกไปส�าหรับพฤติกรรมที่ไม่ดี • ต้องการให้เลขานุการกรมราชทัณฑ์และ
การฟื้นฟูสภาพรับรองว่านโยบายเหล่านี้สอดคล้องกับการปกป้องและเสริมสร้าง
ความปลอดภัยของสาธารณชน • ต้องการผู้พิพากษาแทนอัยการที่จะตัดสินใจว่า
ผู้เยาว์ควรจะถูกด�าเนินคดีเป็นผู้ใหญ่หรือไม ่โดยการเน้นการฟื้นฟูสภาพส�าหรับผู้
เยาว์ในระบบของเด็กและเยาวชน 

เรารู้ว่าอะไรที่ท�างาน หลักฐานแสดงให้เห็นว่านักโทษมากขึ้นได้รับการฟื้นฟ ู
นักโทษน้อยลงที่กระท�าผิดซ�้า หลักฐานเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าผู้เยาว์ที่ยังคงอยู่

ภายใต้การดูแลศาลเยาวชนมีโอกาสน้อยที่จะกระท�าผิดใหม ่ข้อเสนอ 57 มุ่งเน้น
ไปที่การฟื้นฟูสภาพ อิงหลักฐาน และช่วยให้ผู้พิพากษาศาลเด็กและเยาวชนใน
การตัดสินใจว่าผู้เยาว์ควรจะถูกด�าเนินคดีในฐานะผู้ใหญ่หรือไม ่

ไม่มีใครถูกปล่อยตัวออกมาโดยอัตโนมัต ิหรือมีสิทธิที่จะปล่อยตัวออกมาจาก
ทัณฑสถาน ภายใต้ข้อเสนอ 57 
• ในการจะได้รับการพักลงโทษ นักโทษทุกคน ปัจจุบันและอนาคต ต้องแสดงให้
เห็นว่าพวกเขาก�าลังฟื้นฟูสภาพและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ • คณะ
กรรมการพิจารณาการพักโทษ—ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่การบังคับใช้
กฎหมาย—ก�าหนดว่าใครมีสิทธิได้รับการปล่อยตัว • บุคคลใด ๆ ที่ได้รับการ
อนุมัติส�าหรับการปล่อยตัว จะต้องมีการก�ากับดูแลที่บังคับใช้โดยการบังคับใช้
กฎหมาย 

และในขณะที่ศาลฎีกาแห่งรัฐ California ระบุไว้อย่างชัดเจน : สิทธิ์การพักโทษ
ในข้อเสนอ 57 น�ามาใช ้"เท่านั้นกับนักโทษที่ถูกตัดสินว่าผิดอาญาอุกฉกรรจ์ที่ไม่
รุนแรง" 
ข้อเสนอ 57 เกินก�าหนดมาเป็นเวลานาน 

ข้อเสนอ 57 มุ่งเน้นไปที่ระบบของเราในการฟื้นฟูสภาพอิงหลักฐานส�าหรับเด็ก
และเยาวชนและผู้ใหญ ่เนื่องจากจะดีส�าหรับความปลอดภัยของสาธารณชน
มากกว่าระบบปัจจุบันของเรา 
ข้อเสนอ 57 ประหยัดหลายสิบล้านดอลลาร์ของผู้เสียภาษ ี

ข้อเสนอ 57 ช่วยให้อาชญากรที่อันตรายที่สุดอยู่หลังลูกกรง 
ออกเสียงลงคะแนนว่า ใช ่ในข้อเสนอ 57 

www.Vote4Prop57.com 

EDMUND G. BROWN JR., ผู้ว่าการรัฐ California 

MARK BONINI, ประธาน 
หัวหน้าพนักงานคุมความประพฤติของรัฐ California 

DIONNE WILSON, ภรรยาม่ายของเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่
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การพิพากษาการกระท�าผิดทางอาญา ทัณฑ์บน
การพิจารณาคดีอาญาของเยาวชน

 การเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญและบทกฎหมายใหม่

ร่างกฎหมาย

57

ใช ่ในข้อเสนอ 57

ฝ่ายตรงข้ามของข้อเสนอ 57 ผิด 

ข้อเสนอ 57 ช่วยประหยัดหลายสิบล้านดอลลาร์ของผู้เสียภาษ ีโดยการลดการใช้
จ่ายทัณฑสถานที่สูญเปล่า ตัดวงจรอาชญากรรมโดยการฟื้นฟูสภาพที่นักโทษเด็ก
และเยาวชนและผู้ใหญ่สมควรได้รับ และช่วยให้อาชญากรอันตรายอยู่หลังลูกกรง 
อย่าเข้าใจผิดโดยการโจมตีอย่างผิด ๆ ข้อเสนอ 57 : 

• ไม่ได้ปล่อยตัวทุกคนโดยอัตโนมัติจากทัณฑสถาน • ไม่ให้อ�านาจการพักโทษ
ส�าหรับผู้กระท�าความผิดที่รุนแรง ศาลฎีกาแห่งรัฐ California ได้ระบุไว้ชัดเจน
ว่าสิทธิ์การพักโทษภายใต ้ข้อเสนอ 57 จะน�าไปใช ้"ต่อนักโทษที่ถูกตัดสินว่าผิด
จากความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ที่ไม่รุนแรงเท่านั้น" (Brown v. ศาลสูง 6 มิถุนายน 
2016) อาชญากรรรมที่รุนแรงตามที่ก�าหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา 
667.5 (c) ได้รับการยกเว้นจากการพักโทษ • ไม่ได้และจะไม่เปลี่ยนค�าสั่งศาล
ของรัฐบาลกลางที่ไม่รวมกระท�าความผิดทางเพศ ตามที่ก�าหนดไว้ในประมวล
กฎหมายอาญา 290 จากการพักโทษ • ไม่ได้ลดสิทธิของผู้เสียหาย • ไม่ได้
ป้องกันผู้พิพากษาจากการออกการตัดสินที่ลงโทษร้ายแรง 
ข้อเสนอ 57 : 

• จะมุ่งเน้นแหล่งทรัพยากรในการท�าให้อาชญากรอันตรายอยู่หลังลูกกรง • จะ

ประหยัดหลายสิบล้านดอลลาร์ของผู้เสียภาษ ี• จะช่วยแก้ไขระบบที่พังที่นักโทษ
ออกจากทัณฑสถานโดยปราศจากการฟื้นฟูสภาพ การกระท�าความผิดซ�้า และ
วงจรการกลับเข้ามาในระบบ • จะถูกน�าไปปฏิบัติผ่านกรมราชทัณฑ ์และกฎข้อ
บังคับการฟื้นฟูสภาพ ที่พัฒนากับข้อมูลของสาธารณชนและผู้เสียหาย และได้รับ
การรับรองเป็นการปกป้องความปลอดภัยของสาธารณชน
Bonnie Dumanis อัยการเขต San Diego—ข้อเสนอ 57 ผู้สนับสนุน—รู้ว่ามี
ความจ�าเป็นที่จะให้นักโทษด้วยเครื่องมือที่จะหยุดประตูหมุนเข้าสู่ทัณฑสถาน 
(Daily Journal 14 กรกฎาคม 2016) 

และนั่นท�าให้ชุมชนของเราปลอดภัยยิ่งขึ้น 

เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ผู้เสียหายทางอาชญากรรม และผู้น�า
ศาสนา: ออกเสียงลงคะแนนว่า ใช ่ในข้อเสนอ 57 
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DIONNE WILSON, ภรรยาม่ายของเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที ่

ข้อเสนอ 57 จะช่วยให้อาชญากรรรมถูกตัดสินว่าผิด การข่มขืน การกระท�าลามก
กับเด็ก อาชญากรรมแก๊งอาวุธปืน และการค้ามนุษย ์ได้รับการปล่อยตัวจาก
ทัณฑสถานในช่วงต้น 

นั่นคือเหตุผลว่า ข้อเสนอ 57 ถูกต่อต้านโดยการบังคับใช้กฎหมายของรัฐ 
California—อัยการเขต นายอ�าเภอ ต�ารวจ พนักงานอัยการศาล ผู้เสียหายทาง
อาชญากรรม และผู้น�าชุมชนท้องถิ่น 

นี่คือข้อเท็จจริง : 
ผู้แต่งข้อเสนอ 57 เรียกร้องจะน�าไปใช้กับอาชญากรรม "ไม่รุนแรง" แต่มาตรการ
ที่ร่างไม่ดีของพวกเขาเห็นว่าอาชญากรรมดังต่อไปนี ้"ไม่รุนแรง" และท�าให้ผู้
กระท�าผิดมีสิทธิได้รับการพักโทษในช่วงต้น และปล่อยตัวสู่ชุมชนท้องถิ่น : 

• การข่มขืนโดยความมึนเมา • การข่มขืนผู้ที่ไม่มีสต ิ• การค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้อง
กับการกระท�าทางเพศกับผู้เยาว ์• การใช้อาวุธปืนยิงฝ่ายตรงข้ามเป็นการส่วนตัว
จากบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งโดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะที่จอดอยู่หรือขณะ
ก�าลังขับขี ่• การโจมตีด้วยร้ายแรงอาวุธ • การจับตัวประกัน • ความพยายามที่จะ
วางระเบิดโรงพยาบาลหรือโรงเรียน • ความรุนแรงในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการ
บาดเจ็บ • การจัดหาอาวุธปืนกับสมาชิกแก๊ง • อาชญากรรมการเกลียดที่ท�าให้
เกิดการบาดเจ็บทางกายภาพ • การไม่สามารถในการลงทะเบียนเป็นผู้กระท�า
ความผิดทางเพศ • การลอบวางเพลิง • การปลดอาวุธปืนในบริเวณโรงเรียน 
 • การกระท�าลามกกับเด็กอาย ุ14 หรือ 15 • การกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้สูงอายุ
ผ่านการใช้ความรุนแรง *รายชื่อบางส่วน 

ที่นี่ห้าเหตุผลเพิ่มเติมที่จะออกเสียงลงคะแนนว่า ไม ่ใน 57 : 

1) 57 ให้อ�านาจ ข้าราชการของรัฐเพื่อลดการตัดสินมากมายส�าหรับ "พฤติกรรม
ที่ด"ี แม้ส�าหรับนักโทษถูกตัดสินว่าผิดฆาตกรรม การข่มขืน การอนาจารเด็ก 
และการค้ามนุษย ์2) 57 อนุญาตอาชญากรที่ท�าเป็นอาชีพที่เลวร้ายที่สุดให้ได้
รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้กระท�าความผิดครั้งแรก ลดการตัดสินที่แข็งแกร่งที่
ก�าหนดโดยผู้พิพากษา 3) "57 ล้มบทบัญญัติที่ส�าคัญของกฎหมายของ Marsy 
ของ 'กฎหมายว่าด้วยการท�าผิดสามครั้ง' ร่างกฎหมายสิทธิผู้เสียหาย ชาวรัฐ 
California คัดค้านกฎหมายว่าด้วยการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ—มาตรการที่
ออกโดยผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ได้ปกป้องผู้เสียหายและท�าให้ชุมชน ปลอดภัยยิ่ง
ขึ้น"—Susan Fisher อดีตประธานหญิงคณะกรรมการการพักโทษของรัฐ 4) 57 
บังคับผู้เสียหายโดยการพยายามที่จะน�าชีวิตของพวกเขากลับมารวมกันที่จะมี

ชีวิตอีกครั้งกับอาชญากรรมที่กระท�าต่อพวกเขาซ�้าแล้วซ�้าเล่า ด้วยการพิจารณา
การพักโทษใหม่ทุกครั้ง 5) 57 มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้อัตราการเกิดอาชญากรรม
สูงขึ้นโดยอาชญากรอันตรายอย่างน้อย 16,000 คน รวมถึงผู้ที่ถูกตัดสินว่าผิด
ก่อนหน้านี้ของการฆาตกรรมและการข่มขืน จะมีสิทธิ์ส�าหรับการปล่อยตัว
ในช่วงต้น 

ในท้ายที่สุดนี ้ข้อเสนอ 57 วางสิทธิพิเศษใหม่เหล่านี้และสิทธิส�าหรับ
อาชญากรรมที่ถูกตัดสินว่าผิดลงในรัฐธรรมนูญของรัฐ California ที่พวกเขาไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยสภานิติบัญญัต ิ

ท�าไม่ผิด หาก ข้อเสนอ 57 ผ่าน ทุกบ้าน ทุกพื้นที ่ทุกโรงเรียน จะปลอดภัย
น้อยกว่าที่เป็นอยู่ในวันนี ้
ถามตัวเองด้วยค�าถามเหล่านี ้: 
อาชญากรที่ข่มขืนผู้ที่ไม่มีสติควรได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวจากทัณฑสถาน หรือ
ไม ่แล้วผู้ลวนลามเด็ก อาย ุ50 ปีที่หลอกล่อเด็กล่ะ 
อาชญากรควรถูกตัดสินว่าผิดต่อการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าทางเพศ
กับเด็ก ควรได้รับอนุญาตให้กลับมาอยู่บนถนนก่อนรับโทษครบถ้วนตามการ
ตัดสินของพวกเขา หรือไม ่

อาชญากรที่พยายามวางระเบิดโรงพยาบาล โรงเรียน หรือสถานที่เคารพบูชา 
ควรได้รับอนุญาตให้ออกจากทัณฑสถานในช่วงต้น หรือไม ่

หากคุณได้ตอบว่า ไม ่ต่อค�าถามเหล่านี ้แล้วเข้าร่วมอัยการเขต อัยการศาล 
ต�ารวจ นายอ�าเภอ ผู้เสียหายทางอาชญากรรม ผู้พิพากษาศาลสูง และผู้น�าชุมชน
ในการออกเสียงลงคะแนนว่า ไม ่ใน 57 

อาชญากรรมรุนแรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปีที่ผ่านมาในรัฐ California ไม่ยอมให้
อาชญากรรุนแรงและอันตรายจะได้รับการปล่อยตัวในช่วงต้นมากขึ้น ออกเสียง
ลงคะแนนว่า ไม ่ใน 57 
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