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ร่างกฎหมาย การพิพากษาการกระท�าผิดทางอาญา ทัณฑ์บน
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ภูมิหลัง

ผู้กระท�าผิดที่เป็นผู้ใหญ่

California กรมราชทัณฑ ์และ การฟื้นฟ ู(CDCR) ด�าเนินการระบบ
เรือนจ�ารัฐ CDCR เป็นผู้รับผิดชอบการให้ที่อยู่ส�าหรับผู้ใหญ่ที่ถูก
ตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย ของรัฐว่า
มีความผิดร้ายแรงหรือรุนแรงและโดยเฉพาะการคุกคามทางเพศ 

ตัวอย่างของ ความผิดอาญาขั้นรุนแรง รวมถึง การฆาตกรรม ปล้น
ชิงทรัพย ์และ ข่มขืน ตัวอย่างของ ความผิดอาญาขั้นรุนแรง รวมถึง 
การท�าร้ายร่างกายบางอย่าง เช่น การท�าร้ายร่างกายเนื่องด้วยความ
ตั้งใจที่จะปล้นชิงทรัพย ์กรมยังเป็นผู้รับผิดชอบให้ที่อยู่อาศัยส�าหรับ
บุคคลที่มีความผิดทางอาญา อื่น ๆ (เช่น การขโมยอย่างใหญ่โต) ใน
กรณีที่ บุคคลเหล่านั้น ได้รับการตัดสินก่อนหน้านี ้ว่ามีความผิดร้าย
แรง รุนแรงหรือ คุกคามทางเพศ ตั้งแต ่มิถุนายน 2016 มีประมาณ 

128,000 คนในเรือนจ�ารัฐ ด้านล่างนี ้เราจะกล่าวถึง การตัดสินคดี
ของผู้กระท�าผิดที่เป็นผู้ใหญ่และ การไต่สวนพิจารณาคด ีการให้พ้น
โทษ และความน่าเชื่อถือในการตัดสินคด ี

การตัดสินคดีส�าหรับผู้ใหญ ่บุคคลจะถูกจ�าคุก ภายใต้การตัดสินที่ยัง
ไม่สิ้นสุดหรือสิ้นสุดแล้ว ภายใต้การตัดสินที่ยังไม่สิ้นสุด บุคคลจะถูก
จ�าคุก ในกรณีที่มีโทษต�่าสุดแต่ไม่มีการระบุโทษสูงสุด เช่น 25 ปีจนถึง
จ�าคุกตลอดชีวิต ภายใต้การตัดสินที่สิ้นสุดแล้ว บุคคลจะได้รับโทษจ�า
คุกที่มีระยะเวลาระบุกับวันปล่อยตัวคนส่วนใหญ่ในเรือนจ�าของรัฐ ได้
รับโทษจากการตัดสินที่สิ้นสุดแล้ว

บุคคลในเรือนจ�า ได้รับการตัดสินจากความผิดหลัก หรือความผิด
แรก พวกเขามักจะ ได้รับการเพิ่มโทษเนื่องจาก อาชญากรรมอื่นๆ ที่
น้อยกว่า ซึ่งพวกเขาได้รับการตัดสินลงโทษในเวลาเดียวกัน นอกจาก

นี ้กฎหมายของรัฐได้รวมเอาการเพิ่มการตัดคด ีต่างๆที่สามารถเพิ่ม
โทษเวลาของบุคคลได ้ตัวอย่างเช่น บุคคลที่ได้รับการตัดสินก่อนหน้า
นี ้ว่ามีความผิดร้ายแรง หรือรุนแรงโดยปกติต้องได้รับโทษเป็น สอง 
เท่าของผู้ที่ได้รับการตัดสินว่ากระท�าความผิดใหม ่

การไต่สวนพิจารณาการให้พ้นโทษ หลังจากที ่บุคคลได้รับโทษตาม
จ�านวนขั้นต�่าของป ีที่ก�าหนดส�าหรับ การตัดสินที่ยังไม่สิ้นสุดของรัฐ 

Board of Parole Hearings (BPH) ของรัฐจะท�าการไต่สวนพิจารณา
การให้พ้นโทษ เพื่อตรวจสอบว่า บุคคลที ่พร้อมที่จะ ได้รับการปล่อย
ตัว จากเรือนจ�าหรือไม ่ตัวอย่างเช่น BPH จะด�าเนินการ การไต่สวน
พิจารณาการให้พ้นโทษดังกล่าวส�าหรับบุคคลที ่ถูกตัดสินจ�าคุก 25 

ปี ถึงตลอดชีวิต หลังจากที่บุคคลนั้นถูกจ�าคุกแล้ว 25 ปี ถ้าหาก 

BPH ตัดสินใจที่จะไม ่ปล่อยบุคคลนั้นจากเรือนจ�า คณะกรรมการ จะ
ด�าเนินการ การไต่สวนภายหลังในอนาคต บุคคลที่ได้รับ การตัดสินที่
สิ้นสุดแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องม ีการไต่สวนพิจารณาการให้พ้นโทษ เพื่อที่
จะได้รับการ ปล่อยตัวจากเรือนจ�าหลังจากสิ้นสุดการตัดสิน อย่างไร
ก็ตาม บุคคลเหล่านี้บางคน มีคุณสมบัติเหมาะสมส�าหรับการไต่สวน
พิจารณาการให้พ้นโทษ ก่อนที่พวกเขาจะต้องรับโทษที่ตามที่ถูกตัดสิน
ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น บุคคลบางคนที ่ยังไม่ได้รับการตัดสินจาก คดี
อาญายังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมส�าหรับการไต่สวนพิจารณาการให้
พ้นโทษ หลังจากที่เขาได้รับโทษไปแล้วครึ่งหนึ่งของที่ถูกตัดสินนี่คือ
หนึ่งใน หลายมาตรการที่ได้วางไว้โดยศาลของรัฐบาลกลางเพื่อที่จะ
ลดปริมาณนักโทษของรัฐ

• อนุญาตให้มีการพิจารณาทัณฑ์บนส�าหรับผู้กระท�าความผิดที่ไม่
ร้ายแรงจนกระทั่งครบวาระการคุมขังส�าหรับการกระท�าผิดขั้นแรก
ของพวกเขาตามที่นิยามไว้

• การให้อ�านาจกรมราชทัณฑ์และการฟื้นฟูสภาพในการให้รางวัลลด
หย่อนโทษส�าหรับการฟื้นฟูสภาพ	มีความประพฤติดี	หรือได้รับ
ความส�าเร็จทางการศึกษา

• ก�าหนดให้กรมราชทัณฑ์และการฟื้นฟูสภาพรับกฎข้อบังคับมาใช้
เพื่อท�าทัณฑ์บนใหม่	และข้อก�าหนดการลดหย่อนโทษ	และรับรอง
ว่าพวกเขาท�าให้ความปลอดภัยส่วนรวมดีขึ้น	

• ให้ผู้พิพากษาศาลเยาวชนเป็นผู้พิจารณาตัดสินตามญัตติของ
อัยการว่าเยาวชนที่อายุ	14	ปีขึ้นไปควรได้รับการด�าเนินคดีและ

พิจารณาโทษเฉกเช่นผู้ใหญ่หรือไม่ส�าหรับการกระท�าผิด 
ที่ระบุไว้

บทสรุปของนักวิเคราะห์กฎหมายในการประมาณการผลกระทบ
ด้านงบประมาณสุทธิของรัฐบาลของรัฐและท้องถิ่น

• เป็นไปได้ว่ารัฐจะมีเงินออมสุทธิหลายสิบล้านเหรียญสหรัฐฯ	ต่อปี	
โดยหลักแล้วมาจากการลดลงของจ�านวนประชากรในเรือนจ�า	การ
ออมจะขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถน�าข้อก�าหนดเฉพาะไปปฏิบัติให้เกิด
ผลอย่างไร	

• เป็นไปได้ว่า	ค่าใช้จ่ายสุทธิของเขตจะมีประมาณสองสามล้าน
เหรียญสหรัฐฯ	ต่อปีี
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การลดหย่อนโทษ กฎหมายของรัฐในขณะนี้อนุญาตให ้CDCR ที่
จะให้รางวัลการลดหย่อนโทษภายใต้เงื่อนไขกับนักโทษในเรือนจ�า
ซึ่งลดเวลาที่พวกเขาต้องโทษในเรือนจ�าลง การลดหย่อนโทษถูกให้
ส�าหรับความประพฤติด ีหรือส�าหรับคนที่ช่วยงาน การฝึกอบรม หรือ 

โปรแกรมการศึกษา กว่า สองในสามของ ผู้ต้องขัง มีสิทธิ์ที่จะ ได้รับ
การลดหย่อนโทษ กฎหมายของรัฐจ�ากัดปริมาณโทษที่ได้รับสามารถ
ลดได้จากการลดหย่อนโทษตัวอย่างเช่น มากกว่าครี่งของนักโทษมี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการลดหย่อนโทษเพียงลดโทษของพวก
เขาลง 15 เปอร์เซ็นต์เพราะพวกเขาถูกตัดสินว่าผิดจริงจากความผิด
รุนแรง

ศาลยุติธรรมเด็กและเยาวชน

เยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรม เมื่อพวกเขา มีอายุต�่ากว่า 
18 ป ีโดยทั่วไปจะถูกพิพากษาใน ศาลเยาวชน อย่างไรก็ตาม ภาย
ใต้สถานการณ์บางอย่าง พวกเขาสามารถ ถูกพิพากษาใน ศาลผู้ใหญ ่

ด้านล่างนี ้เราจะกล่าวถึง กระบวนการในการพิจารณาว่า เยาวชน จะ
ถูกพิพากษาในศาลเยาวชน หรือศาลผู้ใหญ่

เยาวชนในศาลเยาวชน การพิจารณาคดีในศาลเยาวชนแตกต่างจาก
การพิจารณาคดีในศาลผู้ใหญ่ ตัวอย่างเช่น ผู้พิพากษาศาลเยาวชน
ไม่ตัดสินเยาวชนให้ต้องโทษในเรือนจ�าหรือคุก แต ่ผู้พิพากษา ตัดสิน
สถานที่อยู่และการฟื้นฟูการรักษาที่เหมาะสม (เช่น การรักษาด้วยยา) 
ส�าหรับเยาวชน ที่อยู่บนปัจจัยพื้นฐาน ด้านความผิดของเยาวชน และ 
ประวัติอาชญากรรมเยาวชนประมาณ 44,000 คนถูกพิพากษาใน
ศาลเยาวชนในปี 2015

โดยทั่วไปมณฑลจะม ีความรับผิดชอบ ส�าหรับการน�าเยาวชน ขึ้น
ศาลเยาวชน เยาวชนเหล่านี้บางคนถูกจับให้อยู่สถานกักกันเยาวชน
ของเขต อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้พิพากษาพบว่า เยาวชนก่ออาชญากรรม 

อย่างมีนัยส�าคัญบางอย่างที ่ระบุไว้ในพระราชบัญญัต ิ(เช่น ฆาตกรรม 

ปล้น และการคุกคามทางเพศบางอย่าง) ผู้พิพากษาให้เยาวชนอยู่ใน
สถานกักกันเยาวชนของรัฐ กฎหมายของรัฐ ก�าหนดว่า โดยทั่วไปเขต
จ่ายในส่วนของ ค่าใช้จ่ายของที่อยู่อาศัยเยาวชนในสถานกักกันของรัฐ
เหล่านี้ เยาวชนที่ถูกปล่อยออกมา จากสถานกักกันของรัฐของรัฐ โดย
ทั่วไปจะอยู่ภายใต้การดูแลในชุมชนโดย พนักงานคุมประพฤติเขต 

เยาวชนในศาลผู้ใหญ ่ในบางกรณ ีเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่าก่อ
อาชญากรรม เมื่อพวกเขา อาย ุ14 ปีขึ้นไป อาจได้รับการพิพากษา
ในศาลผู้ใหญ่และ ได้รับการตัดสินโทษแบบผู้ใหญ่ได ้(บุคคลที่ถูกกล่าว
หาว่า ก่ออาชญากรรม ก่อนที่พวกเขา อาย ุ14 จะต้องม ีคดีของพวก

เขาในศาลเยาวชน)คดีดังกล่าวสามารถถูกส่งไปยังศาลผู้ใหญ ่โดย 

หนึ่ง ใน สาม วิธ ีดังต่อไปนี ้:

• ตาม ความรุนแรงของ อาชญากรรมโดยอัตโนมัต ิถ้าหาก
เยาวชนถูกกล่าวหาว่ากระท�าการฆาตกรรม หรือ การกระ
ท�าที่คุกคามทาง ด้วยสถานการณ์พิเศษบางอย่างที่ท�าให ้

อาชญากรรมนั้นรุนแรงมากขึ้น (เช่น ถูกกล่าวหาว่า ทรมาน
เหยื่อ) เขา หรือเธอ จะต้องถูกพิพากษาในศาล ผู้ใหญ ่

• ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของ อัยการ บนพื้นฐานของอาชญากรรม
และ ประวัติอาชญากรรม ถ้าหาก เยาวชน มีประวัต ิความผิด
ทางอาญาที่ส�าคัญและ/หรือ ถูก กล่าวหาว่าก่ออาชญากรรม
บางอย่าง ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัต ิ(เช่นการฆาตกรรม) 

อัยการ สามารถยื่น ฟ้องได้โดยตรงในศาลผู้ใหญ่อัยการ
สามารถใช้สิ่งนี ้ในคดีส�าหรับ เยาวชนที ่อาย ุ16 หรือ 17 ใน
ช่วงเวลาที่ ก่ออาชญากรรม มากกว่า ส�าหรับผู้ที ่อาย ุ14 

หรือ 15

• ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้พิพากษา จากการไต่สวน อัยการ 
สามารถร้องขอให้มีการไต่สวนในที่ซึ่งผู้พิพากษาศาล
เยาวชน ตัดสินใจว่า เยาวชนควรได้รับการ ถ่ายโอนไปยัง 
ศาลผู้ใหญ่หรือไม่ส�าหรับ เยาวชนที ่อาย ุ14 หรือ 15 ปี 
เมื่อ ก่ออาชญากรรม อาชญากรรมนั้นต้องเป็นหนึ่งใน การ
ก่ออาชญากรรมอย่างมีนัยส�าคัญบางอย่างที ่ได้ถูกระบุไว้ใน 

พระราชบัญญัต ิ(เช่น การฆาตกรรม การโจรกรรม หรือ การ
คุกคามทางเพศบางอย่าง)ส�าหรับ เยาวชนที ่อาย ุ16 หรือ 17 

ป ีเมื่อ ก่ออาชญากรรม อัยการสามารถร้องขอ การพิจารณานี ้
ส�าหรับอาชญากรรมใดๆได ้แต่โดยทั่วไปแล้ว จะท�าเช่นนั้น กับ
การก่ออาชญากรรมที่รุนแรงมากขึ้น หรือ เยาวชนที่มีประวัต ิ

ความผิดทางอาญาอย่างมีนัยส�าคัญ 

เยาวชนค่อนข้างน้อยที่จะถูก ส่งไปยังศาลผู้ใหญ่ในแต่ละป ีตัวอย่าง
เช่น เยาวชนน้อยกว่า 600 คนถูกส่งไปยังศาลผู้ใหญ่ในป ี2015 

เยาวชนน้อยกว่า 100 คนถูกส่งไปยังศาลผู้ใหญ ่ในดุลยพินิจของผู้
พิพากษาจากการไต่สวน ส่วนที่เหลือจะ ถูกส่งไปยังศาลผู้ใหญ ่โดย
อัตโนมัติตาม ความรุนแรงของ อาชญากรรม ของพวกเขา หรือที ่
ดุลยพินิจของอัยการ ที่อยู่บนพื้นฐานของ ความผิดทางอาญา และ/ 
หรือ ประวัติอาชญากรรมของพวกเขา

เยาวชน ที่ถูกตัดสิน ในศาลผู้ใหญ ่เมื่อพวกเขา อายุต�่ากว่า 18 ป ีนั้น
ก็จะอยู่ในสถานกักกันของเด็กและเยาวชน ส�าหรับส่วนแรกของโทษ

การพิพากษาการกระท�าผิดทางอาญา ทัณฑ์บน
การพิจารณาคดีอาญาของเยาวชน 

การเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญและบทกฎหมายใหม ่ 
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ของพวกเขา เมื่อ เยาวชน เหล่านี ้มีอาย ุ18 ปี โดยทั่วไปพวกเขาจะ
ถูกโอน ไปยังเรือนจ�าของรัฐ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่า โทษของพวก
เขานั้นสั้นกว่า ที่พวกเขาจะสามารถจบได้ก่อนที่จะ มีอาย ุ21 ปี พวก
เขาก็จะได้รับโทษทั้งหมดในสถานกักกันเด็กและเยาวชน รัฐ จ่าย ค่า
ใช้จ่ายทั้งหมด ของเยาวชน ที่อยู่ในสถานกักกันเด็กและเยาวชนที่
ถูกตัดสินลงโทษในศาลผู้ใหญ ่หลังจากการรับโทษเสร็จสิ้น โดยทั่วไป
เยาวชนเหล่านี้จะได้รับการดูแลในชุมชน โดยเจ้าหน้าที ่ทัณฑ์บน 

ของรัฐ 

ร่างกฎหมาย
มาตรการนี ้ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รัฐธรรมนูญของรัฐ ที่จะเพิ่ม
จ�านวนของผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา
ให้พ้นโทษและ อนุญาตให ้CDCR พิจารณา ลดหย่อนโทษเป็นรางวัล
ให้ผู้ต้องขัง มาตรการนี้ยังท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กฎหมายของ
รัฐ ที่ก�าหนดว่าเยาวชนจะต้องได้รับการพิพากษาในศาลเยาวชนก่อน 

ที่จถูกโอนย้ายไปยังศาลผู้ใหญ ่เราอธิบายบทบัญญัติเหล่านี่ในราย
ละเอียดด้านล่าง

การพิจารณาให้พ้นโทษส�าหรับผู้กระท�าผิดที่ไม่รุนแรงมาตรการนี้
เปลี่ยนแปลง รัฐธรรมนูญของรัฐ เพื่อให้บุคคลที่ได้รับการตัดสิน
ลงโทษว่าผิดใน "ความผิดทางอาญาที่ไม่รุนแรง" มีสิทธิ์ได้รับการ
พิจารณาให้พ้นโทษ หลังจากที่ได้รับโทษจ�าคุกครบเวลาส�าหรับความ
ผิดแรกของพวกเขาเป็นผลให้ BPH ตัดสินใจว่าจะ ปล่อย บุคคลเหล่า
นี้ก่อนที่พวกเขาจะรับโทษตามเวลาที่เพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

อาชญากรรมอื่นๆ หรือเพิ่มโทษ 

มาตรการก�าหนด CDCR เพื่อที่จะรับกฎระเบียบมาใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี ้แม้ว่า มาตรการ และ กฎหมายปัจจุบัน ไม่ได้ระบุ
ซึ่ง ความผิดทางอาญาที่ไม่รุนแรง การวิเคราะห์นี้จะถือว่าความผิด
ทางอาญา ที่ไม่รุนแรงจะรวมถึงความผิดทางอาญาใดๆที่ไม่ได้ก�าหนด
ไว้โดยเฉพาะในบทบัญญัติว่าเป็นความรุนแรง ณ สิ้นเดือนกันยายน 

2015 มีอยู่ประมาณ 30,000 คน ใน เรือนจ�าของรัฐ ที่จะได ้รับผลก
ระทบจาก มาตรการการพิจารณาให้พ้นโทษหรือทัณฑ์บน นอกจาก
นี ้ประมาณ 7,500 คน ของบุคคลที่ได้รับโทษจ�าคุกของรัฐ ในแต่ละป ี

จะ มีสิทธิ์ได้รับ การพิจารณาให้พ้นโทษหรือทัณฑ์บนภายใต้มาตรการ
ดังกล่าว บุคคลที ่จะ ได้รับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงข้างต้น 

ในขณะนี ้ได้รับโทษจ�าคุกสองป ีก่อนที่จะ ได้รับการพิจารณา ให้พ้น
โทษหรือทัณฑ์บนและ/หรือ ได้รับการปล่อยตัว ภายใต้มาตรการ เรา
ประมาณการณ์ว่าบุคคลเหล่านี้ จะได้รับโทษประมาณ หนึ่ง ปี ครึ่งใน
คุก ก่อนที่จะ ได้รับการพิจารณา ให้พ้นโทษหรือทัณฑ์บนและ/หรือ ได้
รับการปล่อยตัว

อ�านาจในการลดหย่อนโทษ มาตรการยังเปลี่ยนแปลง รัฐธรรมนูญ
ของรัฐ ที่จะให ้อ�านาจ CDCR ในการลดหย่อนโทษเพื่อเป็นรางวัลให้
กับ ผู้ต้องขัง ส�าหรับพฤติกรรม ที่ดีและ ได้รับการอนุมัต ิฟื้นฟ ูหรือ

ส�าเร็จการศึกษา กรมสามารถให้รางวัลลดหย่อนโทษเพิ่มเติมกับผู้ที่
มีคุณสมบัติ หรือให้ลดหย่อนโทษส�าหรับผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นผลให ้

CDCR สามารถ เพิ่มปริมาณ ลดหย่อนโทษให้ผู้ต้องขัง ซึ่งสามารถจะ
ช่วยลด ระยะเวลาที่รับโทษอยู่ในเรือนจ�า 

การพิพากษาโอนย้ายเยาวชน มาตรการการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ของรัฐ ที่ก�าหนดว่าก่อนที ่เยาวชนจะถุกโอนไปยัง ศาลผู้ใหญ ่จะต้อง
มีพิพากษาใน ศาลเยาวชน เพื่อตัดสินว่า พวกเขาควรจะ ได้รับการ
ถ่ายโอน เป็นผลให ้วิธีเดียวที่เยาวชน จะได้รับการ พิพากษาในศาล 

ผู้ใหญ ่คือถ้าผู้พิพากษา ศาลเยาวชน ตัดสินใจที่จะถ่ายโอน เยาวชน
ไปที่ศาลผู้ใหญ ่เยาวชน ที่ถูกกล่าวหาว่า ก่ออาชญากรรมรุนแรงบาง
อย่าง จะ ไม่ถูกพิพากษาโดยอัตโนมัต ิในศาลผู้ใหญ ่และไม่มีเยาวชน
ใด สามารถที่จะถูกพิพากษาใน ศาล ผู้ใหญ ่จากการตัดสินใจของ
อัยการเพียงอย่างเดียว นอกจากนี ้มาตรการ ระบ ุว่าอัยการ เท่านั้นที่
สามารถ แสวงหา การพิพากษาการถ่ายโอนเยาวชน ที่ถูกกล่าวหาว่า 
(1) ก่ออาชญากรรม อย่างมีนัยส�าคัญบางอย่างที ่ระบุไว้ใน กฎหมาย
ของรัฐ (เช่น ฆาตกรรม ปล้น และการคุกคามทางเพศบางอย่าง) เมื่อ
พวกเขา อาย ุ14 หรือ 15 ปีหรือ (2) การกระท�า ผิดทางอาญา เมื่อ
พวกเขาอายุ 16 หรือ 17 ปี ผลจากบทบัญญัติเหล่านี ้จะมีเยาวชน
จ�านวนน้อย ที่ได้รับการพิพากษาในศาลผู้ใหญ ่

ผลที่มีต่องบประมาณ
มาตรการนี ้จะมีผลกระทบต่างๆต่อ งบประมาณใน รัฐและ รัฐบาล
ท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ระดับของผลกระทบเหล่านี ้จะขึ้นอยู่กับ 

บทบัญญัต ิวิธีการ บางอย่างใน มาตรการที่ถูกตีความ และด�าเนินการ 
เช่น การประมาณการของเราด้านล่าง อาจม ีความไม่แน่นอน อย่าง
มีนัยส�าคัญ

การพิจารณาให้พ้นโทษหรือทัณฑ์บน ส�าหรับ ผู้ที่กระท�าผิด
ไม่รุนแรง

เงินออมสุทธิของรัฐ ในขอบเขตที่ผู้กระท�าผิด ทีไม่รุนแรง ได้รับ
โทษจ�าคุก สั้นกว่าเนื่องจากบทบัญญัติการพิจารณาให้พ้นโทษหรือ
ทัณฑ์บนของมาตรการ มันจะลดค่าใช้จ่ายของรัฐ เมื่อจ�านวนขนาด
ของ นักโทษในเรือนจ�าลดลงระดับของการออมจะขึ้นอย่างมากกับ
จ�านวนของบุคคลที่ BPH เลือกที่จะปล่อยจากประสบการณ์ของ BPH 

ที่ผ่านมากับ การพิจารณาให้พ้นโทษหรือทัณฑ์บน ส�าหรับ ผู้กระท�า
ผิดที่ใม่รุนแรง บางอย่างที ่เราประมาณการณ์ว่าผลกระทบ ด้านงบ
ประมาณ อย่างต่อเนื่องของบทบัญญัตินี ้มีแนวโน้มว่าจะช่วยออมของ
รัฐได ้หลายสิบล้าน เหรียญสหรัฐต่อปีเงินออม เหล่านี้จะ ลดลงบ้าง
โดย ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ส�าหรับ BPH ในการด�าเนิน การพิจารณาให้
พ้นโทษหรือทัณฑ์บนที่มากขึ้น

มาตรการ นี้ยังจะ ส่งผลให้เกิด ผลกระทบทางงบประมาณ ชั่วคราว 
ในระยะใกล้ เนื่องจาก (1) เงินออมที่เพิ่มขึ้นจาก การปล่อยตัวของ

ร่างกฎหมาย การพิพากษาการกระท�าผิดทางอาญา ทัณฑ์บน
การพิจารณาคดีอาญาของเยาวชน 
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ผู้กระท�าผิด ขณะที่อยู่ในคุก ผุ้ที่มีสิทธิ์ได้รับ การพิจารณาให้พ้นโทษ
หรือทัณฑ์บน และ (2) การเร่งของค่าใช้จ่ายของการพิจารณาให้พ้น
โทษหรือทัณฑ์บน กับ บุคคลเหล่านั้น ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือน
จ�าเร็วกว่าก�าหนด 

การเร่งค่าใช้จ่ายในมณฑล เพราะว่ามาตรการอาจส่งผล ให้มีการ
ปล่อยตัวของบุคคลบางคนที่ได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่ทัณฑ์บน
มณฑล หลังจากได้รับการปล่อยตัวของพวกเขาออกมาจากคุก 

มาตรการสามารถเพิ่มขนาดของประชากรที่ได้รับทัณฑ์บนในระยะ
เวลาอันใกล้ในกรณีที่ไม่มีมาตรการ มณฑลจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การภาคทัณฑ์เหล่านี้ในอนาคตในที่สุด 

การลดหย่อนโทษส�าหรับนักโทษ

เงินออมสุทธิของรัฐ ในขอบเขต CDCR ให้รางวัลกับบุคคลด้วยการลด
หย่อนโทษ มาตราการช่วยลดค่าใช้จ่ายเป็นผลให้ประชากรในเรือนจ�า
น้อยลง ระดับของเงินออมใดๆ มีความไม่แน่นอนสูง ในขณะที่มันจะ
ขึ้นอยู่กับโทษที่ได้รับโดยเฉลี่ยเท่าใดที่ลดลงโดย CDCR ถ้ากรมให้การ
ลดหย่อนโทษเพื่อที่จะลดเวลาเฉลี่ยของผู้ต้องขังที่ได้รับโทษไปไม่กี่
สัปดาห ์ในที่สุดมาตรการก็สามารถส่งผลในการออมของรัฐในหลาย
สิบต�่าล้านดอลลาร์ต่อปีอย่างไรก็ตาม เงินออมสามารถสูงขึ้นหรือลด
ลงอย่างมีนัยส�าคัญ ถ้าหากกรมท�าการตัดสินใจที่แตกต่างกัน เพราะ
ว่ามาตรการอาจส่งผล ให้มีการปล่อยตัวของบุคคลบางคนที่ได้รับการ
ดูแลโดยเจ้าหน้าที่ทัณฑ์บนมณฑล หลังจากได้รับการปล่อยตัวของ
พวกเขาออกมาจากคุก มาตรการสามารถเพิ่มขนาดของประชากรที่
ได้ทัณฑ์บนได้ชั่วคราว แต่ในที่สุดรัฐก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเหล่านี้
ส�าหรับการให้ทัณฑ์บนในกรณีที่ไม่มีมาตรการ

การเร่งค่าใช้จ่ายในมณฑล เพราะว่ามาตรการอาจส่งผล ให้มีการ
ปล่อยตัวของบุคคลบางคนที่ได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่ทัณฑ์บน
มณฑล หลังจากได้รับการปล่อยตัวของพวกเขาออกมาจากคุก 

มาตรการสามารถเพิ่มขนาดของประชากรที่ได้รับทัณฑ์บนในระยะ
เวลาอันใกล ้ในกรณีที่ไม่มีมาตรการ มณฑลจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการภาคทัณฑ์เหล่านี้ในอนาคตในที่สุด 

การด�าเนินคดีของศาลเยาวชนในผู้ใหญ่

เงินออมสุทธิของรัฐ ถ้าหากข้อก�าหนดมาตรการการไต่สวนเพื่อโอน
ย้าย ส่งผลให้เยาวชนน้อยลงที่ได้รับการพิพากษาตัดสินในศาลผู้ใหญ่
มาตรการจะมีจ�านวนผลงบประมาณของรัฐ  สิ่งแรก มันจะลดค่า

ใช้จ่ายของเรือนจ�ารัฐและค่าใช้จ่ายในการพิจารณาให้พ้นโทษหรือ
ทัณฑ์บนของรัฐ เนื่องจากเยาวชนเหล่านั้นจะไม่ใช้เวลาอยู่ในคุกหรือ
ได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่ทัณฑ์บนรัฐภายหลังได้รับการปล่อยให้
เป็นอิสระ นอกจากนี้เนื่องจากการพิพากษาศาลคดีเด็กและเยาวชน
โดยทั่วไปมักจะสั้นกว่าศาลผู้ใหญ่ มาตรการจะช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
ศาลของรัฐ เงินออมเหล่านี ้จะถูกหักออกบางส่วนโดยค่าใช้จ่ายของ
รัฐที่เพิ่มขึ้นส�าหรับ ศาลเยาวชน ขณะที่เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการดังกล่าวโดยทั่วไปจะใช้เวลามากขึ้นในสถานกักกันเด็กและ
เยาวชนของรัฐ (ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี ้ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายของที่
อยู่อาศัยส�าหรับเยาวชนเหล่านี ้ในสถานกักกันเด็กและเยาวชนของรัฐ
จะถูกจ่ายเงินโดยมณฑล) โดยรวมแล้ว เราประเมินว่าการออมสุทธิให้
กับรัฐจากผลกระทบข้างต้นอาจจะไม่กี่ล้านดอลลาร์ต่อปี

ค่าใช้จ่ายของมณฑล หากเยาวชนน้อยลงถูกพิพากษาและตัดสินใน
ฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ มาตรการก็จะมีจ�านวนของผลของงบประมาณใน
มณฑล สิ่งแรก ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น มณฑลจะต้องรับผิดชอบใน
การจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของที่อยู่อาศัยของเยาวชนเหล่านี้ในสถาน
กักกันเด็กและเยาวชนของรัฐนอกจากนี้หน่วยงานมณฑลคุมประพฤติ
จะต้องรับผิดชอบในการก�ากับดูแลเยาวชนเหล่านี้หลังได้รับการปล่อย
ให้เป็นอิสระเพราะว่าขั้นตอนศาลเยาวชนโดยทั่วไปมักจะสั้นกว่าขั้น
ตอนศาลผู้ใหญ่ ค่าใช้จ่ายมณฑลข้างต้นจะได้รับการชดเชยบางส่วน
จากเงินออมตัวอย่างเช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตศาลส�าหรับ
เยาวชนเหล่านี้—เช่นทนายความเขต ทนายของรัฐและมณฑลคุม
ประพฤติ—จะประสบกับการลดภาระงาน โดยรวมแล้วเราคาดว่าค่าใช้
จ่ายสุทธิของเขตเนื่องจากผลกระทบข้างต้นมีแนวโน้มว่าจะเป็นไม่กี่
ล้านดอลลาร์ต่อปี 

ผลของงบประมาณอื่นๆ

มาตรการยังอาจส่งผลกระทบต่ออัตราการเกิดอาชญากรรมในรูป
แบบที่แตกต่างกัน ถ้ามาตรการส่งผลให้ผู้กระท�าผิดใช้เวลาน้อยลง
ในคุกและเวลามากขึ้นในชุมชนก็อาจส่งผลให้ผู้กระท�าผิดเหล่านี้ก่อ
อาชญากรรมเพิ่มขึ้รหรืออาชญากรรมเร็วกว่าที่พวกเขาจะมี ในทาง
ตรงข้าม มาตรการสามารถน�าไปผู้กระท�าผิดที่มากขึ้น ที่เข้าร่วมใน
โปรแกรมการศึกษาและ ฟื้นฟูซึ่งช่วยลด โอกาส ของพวกเขาในการ
ก่ออาชญากรรม ในอนาคต ผลกระทบสุทธิของปัจจัยข้างต้น ไม่เป็น
ที่รู้จัก 

ดูเว็บไซต ์http://www.sos.ca.gov/measure-contributions ส�าหรับราย
ชื่อคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเริ่มแรกเพื่อ สนับสนุน หรือคัดค้านร่าง

กฎหมายนี้    เยี่ยมชมเว็บไซต ์http://www.fppc.ca.gov/transparency/ 
top-contributors/nov-16-gen-v2.html เพื่อดู รายชื่อผู้สนับสนุน 10 อันดับ

แรกของคณะกรรมการ

การพิพากษาการกระท�าผิดทางอาญา ทัณฑ์บน
การพิจารณาคดีอาญาของเยาวชน 

การเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญและบทกฎหมายใหม ่ 

ร่างกฎหมาย
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