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DỰ LUẬT HÌNH PHẠT TỬ HÌNH.  
ÐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.62

 BIỆN LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 62 

  BÁC BỎ BIỆN LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 62  

Án tử hình của California VẪN CHƯA thất bại; hệ thống này đã bị cố ý phá hoại. 
Những người ủng hộ chính của Dự Luật 62—giống như ACLU—trải qua nhiều 
thập kỷ phá hoại án tử hình; bây giờ họ tranh luận để bãi bỏ. 
Vì lợi ích của các nạn nhân, KHÔNG ĐỂ HỌ THẮNG! 
Chúng tôi đều đồng ý rằng án tử hình ở California không hiệu quả. Giải pháp là 
SỬA ĐỔI, KHÔNG KẾT THÚC, án tử hình. Các công tố viên hàng đầu của California 
và gần như tất cả 58 Biện Lý Quận đã được bầu cử của chúng ta có kế hoạch để sửa 
đổi. 
BẮT ĐẦU BẰNG VIỆC BỎ PHIẾU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 62! 
Hệ thống này tốn kém vì NHỮNG KẺ GIẾT NGƯỜI DÃ MAN không ngừng nộp đơn 
kháng cáo liên tục, trải qua nhiều thập kỷ trong nhà tù giam giữ tử tù. Dự Luật 62 
người ủng hộ muốn quý vị tin rằng việc cung cấp dịch vụ cho những kẻ sát nhân 
như là dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhà ở, bữa ăn, và những đặc quyền cho những 
kẻ sát nhân sẽ tiết kiệm tiền? HỌ ĐANG LỪA GẠT AI? 
Họ nói rằng chúng tôi không cần phải có án tử hình. Có thật như vậy không? 
Có khoảng 2,000 vụ giết người ở California hằng năm. Khoảng 15 vụ—tồi tệ nhất 
trong những vụ tồi tệ nhất—nhận bản án tử hình. Họ là ai? 
• NHỮNG KẺ GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT. • Những kẻ giết người HIẾP DÂM/TRA TẤN 
nạn nhân. • NHỮNG KẺ GIẾT TRẺ EM. • NHỮNG KẺ KHỦNG BỐ. 

Hỏi những người ủng hộ Dự Luật 62: nếu một kẻ giết người bị kết án "Chung Thân 
Không Phóng Thích" trốn thoát và giết người một lần nữa, hoặc giết người bảo vệ 
nhà tù, họ sẽ kết án kẻ đó tội gì? Một cuộc sống khác mà không được phóng thích? 
Người đề xuất Dự Luật 62—một diễn viên—muốn quý vị tin vào kịch bản phim. 
Nhưng chúng ta hãy làm rõ rằng không có người vô tội bị giam giữ trong nhà tù 
giam giữ tử tù ở California. Họ trích dẫn một trường hợp từ Texas vào năm 1989, 
vẫn còn đang tranh cãi. California chưa bao giờ thi hành án tử hình với người vô 
tội, và sẽ không bao giờ. 
Hãy tham gia cùng gia đình của các nạn nhân và thực thi pháp luật và BỎ PHIẾU 
KHÔNG CHO DỰ LUẬT 62! 
www.NoProp62YesProp66.com. 

MICHELE HANISEE, Chủ Tịch 
Hiệp Hội Phó Biện Lý Quận Los Angeles 
MARC KLAAS, Cha của Nạn Nhân Bị Giết Hại 12 tuổi 
Polly Klaas 
LAREN LEICHLITER, Chủ Tịch 
Hiệp Hội San Bernardino County Deputy Sheri£s  

Hệ thống án phạt tử hình của California đã thất bại. Người dân đóng thuế đã dành 
hơn $5 tỷ từ năm 1978 để thực hiện 13 án tử hình—$384 triệu cho mỗi án tử 
hình. 
Án tử hình là một lời hứa suông đối với gia đình các nạn nhân và không thể tránh 
khỏi nguy cơ thi hành án tử hình đối với một người vô tội. 
CHIẾN DỊCH BỎ PHIẾU CÓ 62 ĐỂ THAY THẾ CHO HỆ THỐNG THẤT BẠI, HAO TỔN TIỀN 
BẠC BẰNG ÁN TÙ CHUNG THÂN NGHIÊM NGẶT VÀ KHÔNG CÓ CƠ HỘI ĐƯỢC PHÓNG 
THÍCH 
Theo Dự Luật 62, án tử hình sẽ được thay thế bằng án tù chung thân nghiêm ngặt. 
Những người bị kết án nặng nhất sẽ KHÔNG BAO GIỜ được phóng thích. Thay vì bị 
giam giữ trong các phòng giam riêng tốn kém ở khu giam giữ tử tù, những kẻ sát 
nhân sẽ bị giam giữ cùng với các tù nhân khác dưới sự kiểm soát an ninh tối đa. 
LAO ĐỘNG VÀ BỒI THƯỜNG 
Những kẻ phạm tội thay vì bị giam giữ trong khu giam giữ tử tù và trong phòng 
xét xử trong thời gian kháng cáo kéo dài hàng thập kỷ được Hiến Pháp bảo đảm 
thì sẽ phải làm việc và trả tiền bồi thường cho gia đình của các nạn nhân. 
KẾT THÚC THỰC SỰ ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH CỦA CÁC NẠN NHÂN 
"Hệ thống hình phạt tử hình của California là một thử thách kéo dài và rất đau 
đớn cho gia đình của chúng tôi. Khi kẻ giết em gái tôi ngồi đó tham dự vô số các 
buổi điều trần, chúng tôi như phải tiếp tục hồi tưởng lại thảm kịch này. Án tử hình 
là một lời hứa suông của công lý. Án tù chung thân không phóng thích sẽ mang 
lại một kết thúc thực sự."—Beth Webb, người có em gái bị giết bởi bảy người khác 
trong một vụ xả súng hàng loạt tại một tiệm hớt tóc thuộc Quận Orange. 
TIẾT KIỆM CHI PHÍ LỚN THEO PHÂN TÍCH KHÁCH QUAN 
Chuyên Viên Phân Tích Lập Pháp độc lập của tiểu bang xác nhận Dự Luật  62 sẽ tiết 
kiệm $150 triệu mỗi năm. Hình phạt giam giữ trong khu giam giữ tử tù gây tốn 
kém gấp 18 lần so với hình phạt án chung thân. Nguồn lực kinh tế có thể được sử 
dụng hữu ích hơn vào giáo dục, an toàn công cộng, và phòng chống tội phạm thực 
sự có hiệu quả. 
HỆ THỐNG THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH CÓ RẤT NHIỀU THIẾU SÓT 
California đã không thi hành án tử hình đối với bất cứ ai trong 10 năm qua vì 

những vấn đề nghiêm trọng. Trong gần 40 năm, mọi nỗ lực khắc phục đều không 
thể làm cho hệ thống thi hành án tử hình hoạt động hiệu quả. Hệ thống này hoàn 
toàn không khả thi. 
"Tôi đã khởi tố những kẻ giết người bằng cách sử dụng luật pháp áp dụng hình 
phạt tử hình ở California, nhưng chi phí cao, liên tục chậm trễ thi hành và tính 
không hiệu quả trong việc ngăn chặn tội phạm thuyết phục tôi rằng chúng tôi cần 
phải thay thế hệ thống hình phạt tử hình bằng hình phạt tù chung thân không 
phóng thích."—John Van de Kamp, cựu Biện Lý Quận Los Angeles kiêm cựu Bộ 
Trưởng Bộ Tư Pháp California. 
NGUY CƠ THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VÔ TỘI LÀ CÓ THẬT 
Công nghệ DNA và bằng chứng mới đã chứng minh cho sự vô tội cho hơn 150 
người bị giam giữ trong khu giam giữ tử tù sau khi bị kết án tử hình. Ở California, 
66 người đã đảo ngược lại án giết người vì có bằng chứng mới cho thấy họ vô tội. 
Carlos DeLuna đã bị thi hành án tử hình vào năm 1989, nhưng một cuộc điều 
tra độc lập sau đó đã chứng minh rằng anh ấy vô tội. Thi hành án tử hình đối với 
người vô tội là một sai lầm mà không bao giờ có thể được khôi phục lại. 
NHỮNG NGƯỜI ỦNG HỘ CHO HÌNH PHẠT ÁN TỬ HÌNH TRƯỚC ĐÂY: BỎ PHIẾU CÓ DỰ 
LUẬT 62 
"Tôi dẫn đầu chiến dịch để đưa hình án tử hình trở về California năm 1978. Đó là 
một sai lầm tốn kém. Giờ đây tôi biết rằng chúng tôi làm tổn thương gia đình của 
các nạn nhân, chúng tôi cố gắng giúp đỡ và tiết kiệm tiền cho người nộp thuế. 
Không thể ấn định án tử hình. Chúng ta cần phải thay thế hình phạt này, giam giữ 
những kẻ giết người vĩnh viễn, bắt họ phải lao động và tiếp tục."—Ron Briggs, 
dẫn đầu chiến dịch để tạo ra hệ thống án tử hình ở California. 
www.YesOn62.com 

JEANNE WOODFORD, Cựu Quản Ngục Giam Giữ Tử Tù
DONALD HELLER, Người Sáng Lập Luật Án Tử Hình của California 
BETH WEBB, Em Gái của Nạn Nhân Bị Giết năm 2011 
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ÐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

DỰ LUẬT

62
  BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 62  

  BÁC BỎ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 62  

CHIẾN DỊCH BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 62 ĐÒI HỎI ÁN CHUNG THÂN NGHIÊM 
NGẶT-TẠI SAO LẠI PHẢI TIẾP TỤC CHI TRẢ CHO MỘT HỆ THỐNG HÌNH PHẠT TỬ HÌNH 
TỐN KÉM, THẤT BẠI? 
Dự Luật 62 giam giữ những kẻ giết người mức độ nghiêm trọng nhất suốt đời và 
kết thúc khoản chi phí phải chi trả cho nhà tù giam giữ tử tù. Những kẻ giết người 
sẽ không bao giờ được phóng thích hoặc tha bổng. Họ sẽ phải làm việc và trả tiền 
bồi thường cho gia đình của các nạn nhân. 
Hầu hết những người bị kết án tử hình đã kết thúc cuộc đời của họ trong nhà tù vì 
99% án tử hình không bao giờ được thực hiện. Tuy nhiên lại tốn kém hơn 18 lần 
để giam giữ họ trong nhà tù giam giữ tử tù và trả tiền cho luật sư cho họ so với án 
chung thân nghiêm ngặt không phóng thích. 
BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬN 62 TIẾT KIỆM $150 TRIỆU MỖI NĂM 
Cố vấn tài chính phi đảng phái của tiểu bang—Chuyên Viên Phân Tích Lập 
Pháp—xác nhận rằng Dự Luật 62 sẽ tiết kiệm cho người dân đóng thuế $150 
triệu mỗi năm. Vui lòng đọc bản phân tích cho chính quý vị trong Bảng Hướng Dẫn 
Người Bỏ Lá Phiếu. 
38 NĂM THẤT BẠI 

Những người phản đối Dự Luật 62 thừa nhận rằng hệ thống hình phạt tử hình đã 
thất bại. Trong thực tế, những người ủng hộ án tử hình tạo ra hệ thống này bây 
giờ thừa nhận rằng hệ thống này đã thất bại, bất chấp nhiều nỗ lực khắc phục. Từ 
năm 1978, người nộp thuế đã chi trả $5 tỷ cho án tử hình, nhưng trong mười năm 
qua chưa có án tử hình nào được thực hiện. 
Quá trình kháng cáo kéo dài và tốn kém được ủy thác bởi Hiến Pháp vì thế người 
vô tội không được thực thi án tử hình một cách sai lầm. Điều đó không thể thay 
đổi. BỎ PHIẾU CÓ cho Dự Luật 62 để tiết kiệm hàng trăm triệu đô la và khiến cho 
những kẻ giết người độc ác phải làm việc và trả tiền bồi thường cho gia đình của 
các nạn nhân. 

ROBYN BARBOUR, Người Bà bị Giết Hại vào năm 1994 
JOHN DONOHUE, Tiến sĩ, Giáo sư Kinh tế học và Luật 
Trường Luật Stanford  
RON BRIGGS, Dẫn Đầu Chiến Dịch để Đưa Hình Phạt Tử Hình Quay Lại năm 1978 

Hãy cùng chúng tôi BẦU KHÔNG cho DỰ LUẬT 62! 
Hãy làm rõ những điều Dự Luật 62 làm. 
Dự Luật 62 nói rằng những kẻ giết người mức độ nghiêm trọng nhất trong những 
mức độ nghiêm trọng phải sống, bằng chi phí của người dân đóng thuế, trong 
nhiều thập kỷ sau khi phạm tội ác khủng khiếp, và chế nhạo nỗi đau của gia đình 
của các nạn nhân. 
Án tử hình chỉ dành cho những kẻ giết người mức độ nghiêm trọng nhất chẳng 
hạn như những kẻ giết trẻ em, những kẻ giết người hiếp dâm/tra tấn, những kẻ 
giết người hàng loạt, và những kẻ giết cảnh sát. Chỉ 1–2% trong khoảng 2,000 kẻ 
giết người ở California hàng năm bị kết thúc bằng án tử hình. 
Dự Luật 62 nói rằng những tội ác ghê tởm nhất không cần áp dụng mức độ hình 
phạt cao hơn. Chúng tôi không đồng ý. Đối với những tội phạm nghiêm trọng 
nhất, cần phải áp dụng án tử hình. 
Tất cả chúng ta đều biết rằng hệ thống án tử hình của California đã bị đổ vỡ. 
Tù nhân trong nhà tù giam giữ tử tù bây giờ có thể nộp hết đơn kháng cáo phù 
phiếm này đến đơn kháng cáo khác, phủ nhận công lý. 
Câu trả lời là SỬA ĐỔI, KHÔNG PHẢI CHẤM DỨT các luật về án tử hình của 
California. 
Các công tố viên, nhân viên thực thi pháp luật, và gia đình của các nạn nhân trong 
vụ giết người PHẢN ĐỐI DỰ LUẬT 62 vì DỰ LUẬT này gây nguy hiểm cho an toàn 
công cộng, phủ nhận công lý và ngăn chặn gia đình của các nạn nhân, và ban 
thưởng cho những kẻ giết người khủng khiếp nhất. 
Những người ủng hộ Dự Luật 62 muốn quý vị tin rằng họ đang bảo vệ những tù 
nhân trong nhà tù giam giữ tử tù bị kết án sai để không bị thực thi án tử hình. 
Tuy nhiên trong một cuộc họp với San Francisco Chronicle, Thống Đốc Jerry Brown, 
"cựu Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp nói rằng không có tù nhân vô tội nào trong nhà tù 
giam giữ tử tù của California." (3/7/12)  
Những người ủng hộ Dự Luật 62 nói rằng Dự Luật sẽ tiết kiệm tiền cho người nộp 
thuế. HỌ ĐANG LỪA GẠT AI? 
Theo Dự Luật 62, người dân đóng thuế bắt buộc phải nuôi ăn, cung cấp quần áo, 
nơi ở, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho những kẻ giết người tàn bạo cho đến khi 
chúng chết vì tuổi già. Thậm chí chúng còn được ghép tim! 
Đó là lý do tại sao Mike Genest, cựu Giám Đốc Tài Chính California nói rằng "Dự 

Luật 62 sẽ tốn kém hơn $100 triệu." 
Nếu Dự Luật 62 không bảo vệ nạn nhân và không bảo vệ người dân đóng thuế, thì 
Dự Luật 62 bảo vệ ai? 
Dự Luật 62 bảo vệ Charles Ng, một kẻ giết người hàng loạt tàn bạo đã bắt cóc gia 
đình, tra tấn/giết trẻ em trước mặt cha mẹ chúng, giết người cha, và sau đó liên 
tục hãm hiếp người mẹ trước khi giết chết bà. 
Ng phạm tội cách đây hơn 30 năm, trì hoãn phiên tòa trong gần 15 năm bằng 
đơn kháng cáo, và cuối cùng đã bị xét xử, kết tội và kết án tử hình cách đây gần 
20 năm. Ông ấy vẫn còn bị giam giữ trong nhà tù giam giữ tử tù, tiếp tục nộp đơn 
kháng cáo để trì hoãn hình phạt của mình, trong thời gian dài sau khi nạn nhân 
của ông ấy đã im lặng mãi mãi. 
Dự Luật 62 còn bảo vệ ai? 
Richard Allen Davis, kẻ đã bắt cóc, hãm hiếp, và tra tấn đứa bé 12 tuổi Polly Klaas. 
Kẻ giết người hàng loạt Robert Rhoads, kẻ đã bắt cóc, hãm hiếp, và tra tấn Michael 
Lyons 8 tuổi trước khi đâm cậu bé 70 nhát. 
Và hàng trăm những kẻ khác giống như hắn ta. 
Những tù nhân trong nhà tù giam giữ tử tù ở California bao gồm những kẻ giết 
người: 
• Hơn 1,000 NẠN NHÂN BỊ GIẾT. • 226 TRẺ EM. • 43  CẢNH SÁT. • 294 nạn nhân bị 
HÃM HIẾP hoặc TRA TẤN trước khi bị giết. 
American Civil Liberties Union ủng hộ bãi bỏ án tử hình; rất nhiều người nộp đơn 
kháng cáo phù phiếm đã khiến hệ thống này bị trì trệ. Bây giờ họ đang sử dụng 
các vấn đề mà họ tạo ra để tranh luận rằng hình phạt tử hình nên được bãi bỏ. 
ĐỪNG ĐỂ BỊ LỪA. Hãy tham gia với chúng tôi và BỎ PHIẾU KHÔNG cho DỰ LUẬT 62!
Hãy vào www.NoProp62YesProp66.com để biết thêm chi tiết.

MIKE RAMOS, Biện Lý Quận San Bernardino  
MARC KLAAS, Cha của Nạn Nhân 12 tuổi trong Vụ Giết Người 
Polly Klaas 
MIKE DURANT, Chủ Tịch 
Hiệp Hội Peace OÞcers Research ở California 




