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ร่างกฎหมาย โทษประหารชีวิต กระบวนการ 

บทกฎหมายใหม่66

ข้อเสนอ 66 ถูกเขียนขึ้นมาอย่างไม่ดีพอและเป็นการทดลองราคาแพงที่เพิ่มความ
เสี่ยงที่ผู้บริสุทธิ์จะถูกประหารในรัฐ CALIFORNIA เพิ่มระดับชั้นของการบริหาร
แบบระบบราชการ และเพิ่มความล่าช้าทางกฎหมายในคดีโทษประหารชีวิต 

**อ่านมาตรการเพื่อตัวคุณเอง :  ตามค�ากล่าวของส�านักงานนักวิเคราะห์การออก
กฎหมายที่เป็นกลางของรัฐ มาตรการนี้อาจใช้เงินของผู้เสียภาษีหลายสิบล้าน
ดอลลาร์ 

ข้อเสนอ 66 ไม่ใช่การปฏิรูปที่แท้จริง นี่คือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าข้อเสนอ 66 ท�า
ตามความเป็นจริง :  

• เพิ่มโอกาสที่รัฐ California จะประหารชีวิตผู้บริสุทธิ ์
• เพิ่มการต่อสู้คดีส�าหรับนักโทษประหารชีวิตซึ่งใช้เงินของผู้เสียภาษ ี

• เรียกร้องให้รัฐจ้างและจ่ายเงินทนายความใหม่หลายร้อยคน 

• น�าไปสู่การสร้างที่คุมขังนักโทษประหารชีวิตแห่งใหม่ซึ่งใช้เงินของผู้เสียภาษ ี

• ท�าให้ศาลมณฑลหนาแน่น ยัดเยียดคดีโทษประหารชีวิตให้ผู้พิพากษาที่ขาด
ประสบการณ์ 

• น�าไปสู่การฟ้องร้องคดีราคาแพงโดยทนายความที่จะคัดค้านบทบัญญัติ
ที่น่าสับสนทั้งหลาย 

ข้อเสนอ 66 เป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของกลุ่มผลประโยชน์พิเศษที่ใช้อ�านาจในทางที่
ผิดและผลักดันระเบียบวาระในขณะเดียวกันก็อ้างว่ามองหาการปฏิรูป พิจารณาผู้
อยู่เบื้องหลังข้อเสนอ 66 : สหภาพผู้คุมเรือนจ�าซึ่งได้ประโยชน์จากการดึงเงินเข้า
ระบบเรือนจ�าและนักการเมืองฉวยโอกาสที่ใช้โครงการริเริ่มนี้เพิ่มความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

ผู้เชี่ยวชาญเห็นตรงกันว่า : ข้อเสนอ 66 ถูกเขียนขึ้นมาอย่างไม่ดีพอ เป็นโครงการ
ริเริ่มที่น่าสับสนที่จะเพิ่มความล่าช้าและเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับโทษประหารชีวิตของ
รัฐ California 

จ�าไว้ว่าผู้บริสุทธิ์มากกว่า 150 คนถูกตัดสินประหารชีวิตและบางคนถูกประหาร
ชีวิตก็เพราะกฎหมายที่เขียนไม่ดีเช่นนี ้

ชาว California สมควรได้รับการปฏิรูปที่แท้จริง ข้อเสนอ 66 ไม่ใช่ค�าตอบ 

www.NOonCAProp66.org 

GIL GARCETTI, อัยการเขต 

มณฑล Los Angeles ปี 1992–2000 

ผู้พิพากษา LADORIS CORDELL, (เกษียณอาย)ุ	
ศาลสูงมณฑล Santa Clara 

HELEN HUTCHISON, ประธาน 

สมาคมสตรีผู้ลงคะแนนเสียงแห่งรัฐ California 

ผู้น�าการบังคับใช้กฎหมายที่ได้รับเลือกของรัฐ California เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 
พนักงานอัยการแนวหน้า และครอบครัวของเหยื่อฆาตกรรม ขอให้คุณปฏิรูประบบ
โทษประหารชีวิตของรัฐ California โดยการออกเสียงลงคะแนนว่า ใช ่ในข้อเสนอ 
66! 

พวกเราเห็นตรงกันว่าระบบโทษประหารชีวิตในปัจจุบันของรัฐ California นั้นไม่
ถูกต้อง อาชญากรที่โหดเหี้ยมที่สุดทั้งหลายนั่งในคุกรอการประหารชีวิตนาน 30 ปี
ด้วยการอุทธรณ์ที่ไม่จบสิ้นซึ่งประวิงความยุติธรรมและใช้เงินของผู้เสียภาษีหลาย
ร้อยล้าน 

มันไม่จ�าเป็นต้องเป็นเช่นนี ้

การแก้ปัญหาคือการแก้ไขโทษประหารชีวิตของ California ไม่ใช่การยกเลิก 

การแก้ปัญหาคือ ใช ่ในข้อเสนอ 66 

ข้อเสนอ 66 ถูกเขียนขึ้นเพื่อเร่งระบบการอุทธรณ์โทษประหารชีวิตให้เร็วขึ้น  
ในขณะเดียวกันก็รับรองว่าจะไม่มีผู้บริสุทธิ์ถูกประหารชีวิต 

ข้อเสนอ 66 หมายความว่าฆาตกรที่เลวร้ายที่สุดของที่สุดได้รับโทษสถานหนักที่สุด 

ข้อเสนอ 66 ให้ความสบายใจแก่ครอบครัวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ 

ข้อเสนอ 66 ปกป้องความปลอดภัยของสาธารณชน ฆาตกรใจโหดเหล่านี้ไม่มี
โอกาสกลับเข้ามาในสังคมอีก 

ข้อเสนอ 66 ประหยัดเงินของผู้เสียภาษ ีเพราะอาชญากรที่โหดเหี้ยมจะไม่นั่งในคุก
รอการประหารชีวิตเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษีนานกว่า 30 ปีอีกต่อไป 

ข้อเสนอ 66 ถูกเขียนขึ้นโดยพนักงานอัยการโทษประหารชีวิตแนวหน้าที่เข้าใจ
ระบบโทษประหารชีวิตอย่างทะลุปรุโปร่ง พวกเขารู้ว่าระบบนี้ไม่ถูกต้อง และพวก
เขารู้วิธีแก้ไขมัน การปฏิรูปอาจฟังดูซับซ้อนแต่จริง ๆ แล้วเป็นเรื่องค่อนข้างง่าย 

นี่คือสิ่งที่ข้อเสนอ 66 ท�า :  

1.	การอุทธรณ์ของรัฐทั้งหมดควรจ�ากัดที ่5 ป ี

2.	ฆาตกรทุกคนที่ได้รับโทษประหารชีวิตจะมีทนายอุทธรณ์พิเศษที่รัฐตั้งให้
โดยทันท ีในปัจจุบันอาจใช้เวลา ห้าป ีหรือนานกว่านั้นกว่าที่พวกเขาจะได้
ทนายความ 

3.	จ�านวนทนายความที่สามารถจัดการการอุทธรณ์เหล่านี้จะถูกเพิ่มขึ้น 

4.	ศาลชั้นต้นที่พิจารณาคดีโทษประหารชีวิตและเข้าใจการพิจารณาคดีเหล่านี ้
ดีที่สุดจะจัดการการอุทธรณ์ครั้งแรก 

5.	ศาลฎีกาของรัฐจะได้รับอ�านาจในการควบคุมดูแลระบบและรับรองว่าการ
อุทธรณ์จะถูกท�าให้เร็วขึ้นในขณะเดียวกันก็ปกป้องสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา 

6.	กรมราชทัณฑ์ของรัฐ (เรือนจ�า) จะปฏิรูปที่คุมขังนักโทษประหารชีวิต ยกเลิก
สิทธิพิเศษของฆาตกรใจโหดและประหยัดเงินหลายล้าน 

รวมกันแล้วการปฏิรูปเหล่านี้จะประหยัดเงินของผู้เสียภาษีของรัฐ California 
มากกว่า $30,000,000 ต่อปีตามค�ากล่าวของอดีตผู้อ�านวยการการเงินของรัฐ 
California Mike Genest ในขณะเดียวกันก็ท�าให้ระบบโทษประหารชีวิตของพวก
เราใช้การได้อีกครั้ง 

พวกเราต้องการระบบโทษประหารชีวิตที่ใช้การได้ในรัฐ CALIFORNIA 

การตัดสินประหารชีวิตเกิดขึ้นน้อยมากและเป็นไปอย่างรอบคอบ และผู้ถูกตัดสิน
เป็นฆาตกรที่เลวร้ายที่สุดเท่านั้น 

การที่จะถูกตัดสินประหารชีวิตในรัฐ California ได้นั้น คุณต้องมีความผิดฐานฆ่า
คนตายโดยเจตนาใน "กรณีพิเศษ" 

กรณีพิเศษเหล่านี้รวมถึง :  

• ฆาตกรที่ข่มขืนและทรมานเหยื่อ 

• ฆาตกรฆ่าเด็ก 

• ฆาตกรที่มีเหยื่อหลายคน/ฆาตกรต่อเนื่อง 
• ฆาตกรรมโดยผู้ก่อการร้าย ฆาตกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมจาก

ความเกลียดชัง หรือฆาตกรรมเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

มีฆาตกรเกือบ 2,000 คนในรัฐ California ในแต่ละป ีการตัดสินประหารชีวิตเกิด
ขึ้นเพียงประมาณ 15 ครั้ง 

แต่เมื่ออาชญากรรมที่น่ากลัวเหล่านี้เกิดขึ้นและคณะลูกขุนมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ามี
ความผิดทางอาญาและยังมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประหารชีวิต การพิจารณาอุทธรณ์
ควรมีขึ้นภายในห้าป ีและฆาตกรควรถูกประหารชีวิต 

ช่วยพวกเราปกป้องรัฐ California ช่วยให้ความสบายใจแก่ผู้เสียหาย และช่วยผู้เสีย
ภาษีประหยัดเงินหลายล้าน 

เข้าชม www.NoProp62YesProp66.com ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

จากนั้นเข้าร่วมการบังคับใช้กฎหมายและครอบครัวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและออกเสียง 
ลงคะแนนว่า ใช ่ในข้อเสนอ 66! 

JACKIE LACEY, พนักงานอัยการเขตนคร Los Angeles  

KERMIT ALEXANDER, สมาชิกในครอบครัวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อฆาตกรรมหลาย
ราย 

SHAWN WELCH, ประธาน 

สมาคมผู้รักษาการแทนนายอ�าเภอมณฑล Contra Costa 
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66
ข้อเสนอ 66 ผลาญเงินของผู้เสียภาษีหลายสิบล้านดอลลาร ์

หลักฐานแสดงว่ามีผู้บริสุทธิ์มากกว่า 150 คนถูกตัดสินประหารชีวิตและบางคนถูก
ประหารชีวิตก็เพราะกฎหมายที่เขียนไม่ดีเช่นนี ้

ข้อเสนอ 66 น่าสับสนมากและเขียนขึ้นมาไม่ดีพอจนเราไม่รู้ผลที่จะตามมาทั้งหมด 
แต่เรารู้ว่า : ข้อเสนอนี้จะเพิ่มระดับชั้นของการบริหารแบบระบบราชการที่จะ
เพิ่มความล่าช้า ใช้เงินของผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงที่ผู้บริสุทธิ์จะถูก
ประหารชีวิตในรัฐ California 

ผู้เชี่ยวชาญเห็นตรงกันว่า : ข้อเสนอ 66 บกพร่องอย่างลึกซึ้ง 

** ข้อเสนอ 66 อาจใช้เงินของผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้นหลายล้าน 

ตามการวิเคราะห์ที่เป็นกลาง ข้อเสนอ 66 อาจใช้เงิน "หลายสิบล้านดอลลาร์ต่อป"ี 
และค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนั้น "ที่ไม่มีใครรู"้ อ่านรายงานของ LAO ที่เผยแพร่ใน 
www.No0nCAProp66.org/cost 

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าข้อเสนอ 66 จะ : 

• เพิ่มค่าใช้จ่ายของเรือนจ�าในขณะที่โรงเรียน การบริการสังคม และสิ่งอื่นๆ ที่
ส�าคัญกว่าเสียหาย 

• เพิ่มการต่อสู้คดีส�าหรับนักโทษประหารชีวิตซึ้งใช้เงินของผู้เสียภาษ ีเรียกร้องให้
รัฐจ้างทนายความใหม่มากถึง 400 คนซึ่งก็ใช้เงินของผู้เสียภาษ ี

• น�าไปสู่การสร้างที่คุมขังนักโทษประหารชีวิตแห่งใหม่ซึ่งใช้เงินผู้ของเสียภาษ ี
โครงการริเริ่มนี้ให้อ�านาจรัฐในการให้นักโทษประหารชีวิตอยู่ในเรือนจ�าใหม่ที่ใด
ก็ได้ในรัฐ California 

• น�าไปสู่การฟ้องร้องคดีราคาแพงโดยทนายความที่จะคัดค้านบทบัญญัติที่เขียน
ได้ไม่ดีทั้งหลาย 

"ข้อเสนอ 66 บกพร่องมากจนไม่สามารถรู้อย่างแน่ชัดถึงค่าใช้จ่ายแอบแฝงทั้งหมด
ที่ข้อเสนอจะเพิ่มให้แก่ผู้เสียภาษีของรัฐ California"—John Van de Kamp อดีต
อัยการสูงสุดแห่งรัฐ California 

** ข้อเสนอ 66 เพิ่มความเสี่ยงที่ผู้บริสุทธิ์จะถูกประหารชีวิตในรัฐ CALIFORNIA 

แทนที่จะท�าให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมกับหลักฐานทุก
อย่างที่น�าเสนอ มาตรการนี้ยกเลิกการคุ้มครองทางกฎหมายที่ส�าคัญและอาจน�าไป
สู่ความผิดพลาดร้ายแรงได้ง่าย 

มาตรการนี้มีต้นแบบมาจากกฎหมายของรัฐต่าง ๆ เช่น รัฐ Texas ที่ซึ่งผู้มีอ�านาจ
ประหารชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ ์ประชาชนเช่น Cameron Willingham และ Carlos 
De Luna ถูกประหารชีวิตในรัฐ Texas 

ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าพวกเขาบริสุทธิ ์

ข้อเสนอ 66 จะ :  

• จ�ากัดความสามารถในการน�าเสนอหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ชิ้นใหม่ในศาล 

• ปล่อยให้ประชาชนที่ไม่สามารถจ่ายทนายความที่ดีเสี่ยงต่อความผิดพลาด 

• ท�าให้ศาลท้องถิ่นหนาแน่นโดยการย้ายคดีโทษประหารชีวิตเข้ามา การเพิ่มระดับ
ชั้นการบริหารแบบระบบราชการ และการฝากคดีที่เป็นที่สนใจของสาธารณชน
ไว้ในมือของผู้พิพากษาและทนายความที่ขาดประสบการณ์ นี่อาจน�าไปสู่ความ
ผิดพลาดราคาแพง 

"หากใครคนหนึ่งถูกประหารชีวิตและภายหลังพบว่าเขาบริสุทธิ ์เราไม่สามารถย้อน
กลับไปได"้—ผู้พิพากษา LaDoris Cordell มณฑล Santa Clara (เกษียณอาย)ุ 

** โครงการริเริ่มที่น่าสับสนและเขียนขึ้นมาอย่างไม่ดีพอที่จะเพิ่มแต่เพียงความ
ล่าช้า 

ข้อเสนอ 66 เป็นการทดลองที่ส�าคัญผิดที่ให้ผู้เสียภาษีเพิ่มค่าใช้จ่ายในระบบความ
ยุติธรรมและระบบเรือนจ�าของพวกเราเป็นเงินหลายล้าน เพื่อที่จะออกกฎหมาย
การปฏิรูปที่เขียนขึ้นมาอย่างไม่ดีพอที่จะท�าให้รัฐ California ตกอยู่ในความเสี่ยง 

SF Weekly กล่าวว่า "การอ่าน 16 หน้าของโครงการริเริ่มนี้เหมือนการอ่านร่าง
ฉบับแรกของงานเขียนระดับปริญญาตร ีการใช้ค�านั้นคลุมเครือ เลื่อนลอย และ
เหมือนเขียนลวกๆ"

แทนการเพิ่มระดับชั้นการบริหารแบบระบบราชการและเพิ่มค่าใช้จ่าย พวกเรา
สมควรได้รับการปฏิรูปที่แท้จริงในระบบความยุติธรรมของพวกเรา ข้อเสนอ 66 
ไม่ใช่ค�าตอบ 

"แทนการเปลี่ยนแปลงที่สะเพร่าและสิ้นเปลืองในระบบเรือนจ�าของพวกเรา พวกเรา
ต้องการการลงทุนที่ชาญฉลาดที่พิสูจน์แล้วว่าลดอาชญากรรมและช่วยเหลือผู้ตกเป็น
เหยื่อ"—Dionne Wilson ภรรยาม่ายของเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที ่

JEANNE WOODFORD, พัศด ี

เรือนจ�านักโทษประหารชีวิตของรัฐ California ป ี1999–2004 

FRANCISCO CARRILLO JR., ผู้บริสุทธิ์ที่ถูกตัดสินโดยผิดพลาด มณฑล Los 
Angeles 

HON. ANTONIO R. VILLARAIGOSA, นายกเทศมนตร ี

เมือง Los Angeles ปี 2005–2013 

ข้อเสนอ 66 ถูกเขียนขึ้นอย่างระมัดระวังโดยพนักงานอัยการทางอาชญากรรมชั้น
แนวหน้า มูลนิธิทางกฎหมายการตัดสินความผิดทางอาญา และผู้เชี่ยวชาญทาง
กฎหมายชั้นน�าท่านอื่น ๆ ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความรู้จากประสบการณ์ว่าสิ่งใดต้องได้
รับการแก้ไข ไม่ใช่การยกเลิกระบบโทษประหารชีวิตที่ไม่ถูกต้องของรัฐของเรา 

กลุ่มต่อต้านโทษประหารชีวิตหัวรุนแรงที่คัดค้านข้อเสนอ 66 รู้ว่าข้อเสนอนี้แก้ไข
ระบบ และจะพูดอะไรก็ได้เพื่อเอาชนะ อย่าหลงกล 

ข้อเสนอ 66 ปฏิรูปโทษประหารชีวิต ระบบจะได้ยุติธรรมต่อทั้งจ�าเลยและครอบครัว
ของผู้ตกเป็นเหยื่อ ปัจจุบันจ�าเลยรอห้าปีกว่าที่รัฐจะตั้งทนายความให ้เป็นการ
ประวิงความยุติธรรม ท�าร้ายการอุทธรณ์ของพวกเขา และไม่ให้ความสบายใจแก่
ครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อ ข้อเสนอ 66 แก้ไขสิ่งนี้โดยการปรับปรุงกระบวนการ
ให้มีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายได้รับความยุติธรรม 

ภายใต้ระบบปัจจุบันฆาตกรที่เหี้ยมโหดที่สุดของรัฐ California อันได้แก ่ฆาตกรต่อ
เนื่อง ฆาตกรสังหารหมู ่ฆาตกรฆ่าเด็ก และฆาตกรที่ข่มขืนและทรมานเหยื่อรอการ
ประหารชีวิตจนกระทั่งแก่ตาย โดยที่ผู้เสียภาษีจ่ายค่าอาหาร การดูแลสุขภาพ สิทธิ

พิเศษ และการอุทธรณ์ตามกฎหมายที่ไม่จบสิ้น 

โดยการปฏิรูประบบ ข้อเสนอ 66 จะช่วยผู้เสียภาษีประหยัดเงินมากกว่า $30 ล้าน
ต่อป ีตามค�ากล่าวของอดีตผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินรัฐ California Mike Genest 
แทนที่จะยืดเยื้อเป็นหลายสิบปีและเสียเงินหลายล้าน ฆาตกรโทษประหารชีวิตได้รับ
การพิจารณาอุทธรณ์ในห้าถึงสิบป ีมีเวลาเพียงพอที่จะท�าให้แน่ใจว่าความยุติธรรม
ถูกใช้อย่างเท่าเทียม ในขณะเดียวกันก็รับประกันว่าไม่มีผู้บริสุทธิ์ถูกประหารชีวิต
โดยผิดพลาด 

รับรองความยุติธรรมโดยการออกเสียงลงคะแนนว่า "ใช"่ ในข้อเสนอ 66 เพื่อแก้ไข
โทษประหารชีวิต ไม่ใช่ยกเลิก 

ศึกษาเพิ่มเติมที ่www.NoProp62YesProp66.com. 
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CHUCK ALEXANDER, ประธาน 
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