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Cách diễn đạt hiện tại của Hiến Pháp Tiểu Bang khiến 
cho một dự luật lá phiếu được cử tri phê chuẩn có hiệu 
lực (trừ khi dự luật quy định khác) “vào ngày sau cuộc 
bầu cử”
Vì một dự luật không thể (theo thứ tự thời gian) có hiệu 
lực cho đến khi kết quả về số phiếu bầu được xác định 
và chứng nhận, cụm từ “vào ngày sau cuộc bầu cử” chỉ 
có nghĩa là một dự luật được thông qua có thể có hiệu 
lực trở ngược lại ngày trước đó.
Trong trường hợp được viện dẫn bởi những người ủng 
hộ, quyết định năm 2016 của cử tri về một cuộc trưng 
cầu dân ý nhằm xác nhận lệnh cấm túi nhựa dùng một 
lần của Cơ Quan Lập Pháp có hiệu lực khi kết quả của 
cuộc bầu cử được chứng nhận, và ngày ban đầu đó 
không quan trọng. Nhưng đôi khi một ngày trước đó 
(trở về trước) quan trọng.

Ví dụ, giả sử có một đạo luật tiên khởi trên lá phiếu 
ngày 5 tháng Sáu, 2018 đề nghị rằng những kẻ lạm 
dụng tình dục hàng loạt trẻ em phải bị các thẩm phán 
kết án chung thân mà không thể được phóng thích có 
điều kiện.
Nếu Dự Luật 71 được thông qua, luật tù chung thân 
(theo giả thuyết trên) không thể có hiệu lực cho đến 
khi chứng nhận số phiếu cuối cùng—khiến cho những 
kẻ lạm dụng tình dục trẻ em có thời gian (lên đến  
38 ngày hiện nay) để tấn công thêm nhiều nạn nhân 
theo luật kết án mà cử tri nhận thấy cần phải thay đổi.
Dự Luật 71 có vẻ không cần thiết và bất lợi trong một 
số tình huống.
GARY WESLEY

Dự Luật 71 là một sự cập nhật đơn giản, thông thường 
về luật lệ các cuộc bầu cử của chúng ta, để giúp bảo 
đảm kết quả chính xác sau khi cử tri chấp thuận một 
dự luật lá phiếu. Đây là một giải pháp không gây tranh 
luận, thuộc hiến pháp với sư hỗ trợ lưỡng đảng.
Dự Luật 71 quy định rằng một đạo luật tiên khởi, cuộc 
trưng cầu dân ý hay tu chính hiến pháp được cử tri 
chấp thuận có hiệu lực sau khi Tổng Thư Ký Tiểu Bang 
đã đếm toàn bộ và đầy đủ mọi phiếu bầu và lập bản 
Tuyên Bố Số Phiếu Bầu.
Theo luật hiện nay, một đạo luật tiên khởi, cuộc trưng 
cầu dân ý hay tu chính hiến pháp được cử tri chấp thuận 
có hiệu lực vào ngày sau cuộc bầu cử, trừ khi được chính 
dự luật này cho biết cụ thể vào ngày khác. Tuy nhiên, 
luật hiện hành đã tạo ra tình trạng không rõ ràng cho 
người dân California khi họ chịu tác động trực tiếp từ 
các dự luật. Một ví dụ là Dự Luật 67 (2016), một cuộc 
trưng cầu dân ý liên quan đến việc cấm túi nhựa dùng 
một lần, được Thống Đốc ký thành luật vào năm 2014. 
Người dân California đã bỏ phiếu ủng hộ Dự Luật 67 
để cho phép duy trì lệnh cấm đó, tuy nhiên những thắc 
mắc vẫn còn là khi nào lệnh cấm thực sự, được thiết 
lập bởi Cơ Quan Lập Pháp, sẽ có hiệu lực. Dự Luật 71 sẽ 
ngăn ngừa tình trạng nhầm lẫn đó trong những cuộc 
bầu cử trong tương lai bằng cách chuyển ngày thực 
hiện các dự luật qua thời điểm sau khi kết quả bầu cử 
được xác nhận bởi Tổng Thư Ký Tiểu Bang, đưa ra một 
ngày hiệu lực rõ ràng cho các dự luật toàn tiểu bang.

Dự Luật 71 sẽ tăng cường tính chính xác của kết quả 
bầu cử toàn tiểu bang. Vào năm 2016, 53% tổng số cử 
tri (khoảng 9.2 triệu người dân California) đã ghi danh 
bỏ phiếu bằng thư. Vì sự tiện lợi, có thể xu hướng cử tri 
chọn bỏ phiếu bằng thư sẽ tăng lên. Xu hướng này, cho 
dù tích cực khuyến khích cử tri tham gia, cũng kéo dài 
thời gian đếm phiếu. Viên chức bầu cử phải xác nhận 
tình trạng ghi danh của mỗi cử tri và xác nhận chữ ký 
của mỗi cử tri trên bao thư bỏ phiếu bằng thư . Ngoài 
ra, những lá phiếu bầu bằng thư có thể đến văn phòng 
bầu cử quận vào, hoặc tối đa ba ngày sau Ngày Bầu Cử. 
Trong một số trường hợp, kết quả bầu cử có thể rất  
xít xao.
Lịch sử đã cho thấy kết quả của một cuộc tranh luận 
bầu cử có thể thay đổi sau phần kiểm phiếu vào Ngày 
Bầu Cử. Việc chuyển ngày thực hiện đạo luật tiên khởi, 
cuộc trưng cầu dân ý và tu chính hiến pháp qua thời 
điểm sau khi kết quả bầu cử đã được Tổng Thư Ký  
Tiểu Bang xác nhận sẽ bảo đảm việc thực hiện đúng  
và chính xác các dự luật lá phiếu. Xin bầu “CÓ”cho  
Dự Luật 71.
KEVIN MULLIN, Chủ Tịch Hạ Viện Lâm Thời 
Hạ Viện Tiểu Bang California
RALPH E. SHAFFER, Giáo Sư Danh Dự 
Cal Poly Pomona
HELEN HUTCHISON, Chủ Tịch 
Liên Đoàn Nữ Cử Tri California
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ĐỀ RA NGÀY HIỆU LỰC CHO CÁC DỰ LUẬT LÁ PHIẾU.  
TU CHÍNH HIẾN PHÁP THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.

DỰ LUẬT

71
★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 71  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 71  ★

Tu Chính Hiến Pháp 17 của Hạ Viện, hiện là Dự Luật 71 
trình trước cử tri California, đã thông qua hai viện của 
Cơ Quan Lập Pháp với sự ủng hộ của Đảng Cộng Hòa và 
Đảng Dân Chủ. Không có một phiếu nào bầu “KHÔNG.” 
Tại sao? Vì theo cả hai đảng, những người làm luật 
đồng ý rằng Dự Luật 71 là một giải pháp nhỏ, mang 
tính kỹ thuật nhưng cần thiết. Dự Luật 71 làm sáng tỏ 
một vần đế có thể phát sinh do ngày càng có nhiều cử 
tri chọn bỏ phiếu bằng thư.
Luật hiện nay quy định rằng đạo luật tiên khởi trên lá 
phiếu phải có hiệu lực vào ngày sau cuộc bầu cử. Dự 
Luật 71 chỉ làm sáng tỏ luật hiện hành nhất quán với 
thực tế rằng trong một số trường hợp, kết quả của các 
cuộc bầu cử có thể không được xác định trong vài ngày 
sau cuộc bầu cử.
Phân tích của Thượng Viện Tiểu Bang California ghi chú: 
“Dự Luật 71 sẽ trì hoãn việc ban hành đạo luật tiên khởi 
hay cuộc trưng cầu dân ý cho đến năm ngày sau khi 
Tổng Thư Ký Tiểu Bang công bố bản Tuyên Bố Số Phiếu 
Bầu. Bằng việc trì hoãn ban hành cho đến sau khi số 

phiếu được xác nhận, dự luật này đảm bảo rằng việc 
thực hiện đúng và chính xác các dự luật lá phiếu có 
diễn ra.”
Theo luật California, mọi thay đổi trong Hiến Pháp phải 
được cử tri chấp thuận. Cơ Quan Lập Pháp không thể tự 
mình trì hoãn việc thực hiện các đạo luật tiên khởi do 
cử tri ban hành. Vào năm 1970, không ai dự đoán trước 
sự gia tăng phiếu bầu bằng thư như chúng ta nhìn thấy 
ngày nay. Dự Luật 71 là một giải pháp nhỏ, đơn giản với 
chủ định làm sáng tỏ luật hiện hành. Xin bầu CÓ cho 
Dự Luật 71.
KEVIN MULLIN, Chủ Tịch Hạ Viện Lâm Thời
Hạ Viện Tiểu Bang California, Địa Hạt 22
MARC BERMAN, Chủ Tịch, Ủy Ban Hạ Viện về  
Bầu Cử và Tái Phân Chia Địa Hạt Bầu Cử 
Hạ Viện Tiểu Bang California, Địa Hạt 24
HENRY STERN, Chủ Tịch, Ủy Ban Thượng Viện  
về Bầu Cử và Tu Chính Hiến Pháp
Thượng Viện Tiểu Bang California, Địa Hạt 27

Đây là một đề xuất của Cơ Quan Lập Pháp nhằm tu 
chính hai điều khoản trong Hiến Pháp California liên 
quan đến hầu hết các dự luật lá phiếu toàn tiểu bang.
Một số dự luật lá phiếu (kể cả dự luật này) được đề xuất 
bởi Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang; những dự luật khác 
hội đủ điều kiện với lá phiếu thông qua quy trình kiến 
nghị của cử tri.
Bất cứ lúc nào Cơ Quan Lập Pháp Tiểu bang đề xuất 
thay đổi quy trình đó, đề xuất đó đáng được xem xét kỹ 
lưỡng. Hầu hết các nhà lập pháp sẽ không thể ủng hộ 
các dự luật hội đủ điều kiện với lá phiếu thông qua quy 
trình kiến nghị. Thông thường, một quy trình kiến nghị 
được sử dụng khi Cơ Quan Lập Pháp sẽ không tự mình 
đưa ra một thay đổi nào hay thông qua một luật mà cử 
tri muốn đình chỉ và loại bỏ bằng “cuộc trưng cầu dân ý.”
Có một số nguy cơ trong dự luật này là Cơ Quan Lập 
Pháp Tiểu Bang có thể, trong tương lai và bằng việc ban 
hành của mình, trì hoãn thời gian mà Tổng Thư Ký Tiểu 
Bang có thể cần để tuyên bố kết quả bầu cử các dự luật 
(hiện nay là 38 ngày) và bằng cách ấy phá hoại quy trình.
Phần tóm lược dự luật này của Cơ Quan Lập Pháp 
(thuộc phần có tên là Tu Chính Hiến Pháp Hạ Viện 17 
(Assembly Constitutional Amendment 17)—“ACA 17”) 
có nội dung sau:
Hiến Pháp California quy định rằng một đạo luật tiên khởi, 
cuộc trưng cầu dân ý, hoặc tu chính hay sửa đổi hiến pháp 
được đa số cử tri chấp thuận ngay sau đó có hiệu lực vào 
ngày sau cuộc bầu cử trừ khi dự luật quy định khác. Luật 

hiện hành buộc Tổng Thư Ký Tiểu Bang phải tập hợp các 
kết quả của mọi dự luật toàn tiểu bang, và chuẩn bị, xác 
nhận và lập một tuyên bố số phiếu bầu từ những kết quả 
thu được, không trễ hơn ngày thứ 38 sau cuộc bầu cử.
Thay vào đó, dự luật này sẽ quy định rằng một đạo luật tiên 
khởi, một cuộc trưng cầu dân ý, hoặc một tu chính hay sửa 
đổi hiến pháp được đa số cử tri chấp thuận ngay sau đó 
có hiệu lực 5 ngày sau khi Tổng Thư Ký Tiểu Bang lập bản 
tuyên bố số phiếu bầu cho cuộc bầu cử mà qua đó dự luật 
này được bỏ phiếu, và dự luật xác minh rằng một đạo luật 
tiên khởi, cuộc trưng cầu dân ý, hoặc tu chính hay sửa đổi 
hiến pháp có thể quy định rằng nó trở nên có hiệu lực sau 
ngày hiệu lực của nó. Dự luật này cũng sẽ đưa ra những 
thay đổi không quan trọng trong những điều khoản này.
Cho dù phần tóm lược là chính xác, một số người có thể 
tự hỏi liệu Cơ Quan Lập Pháp có giải quyết một vấn đề 
thật sự với cách diễn đạt Hiến Pháp hiện hành (được 
thông qua đã lâu vào năm 1970) không. Không có luật 
nào được cử tri ban hành có hiệu lực trước khi kết quả về 
số phiếu được xác định. Theo ngôn ngữ hiện nay, cách 
diễn đạt này đưa ra những thay đổi với hiệu lực trở ngược 
về ngày sau một cuộc bầu cử (trừ khi sự thay đổi được 
ban hành quy định khác). Những phần tu chính được đề 
xuất bởi dự luật này sẽ loại bỏ ngày hiệu lực ban đầu (và 
trở về trước) cho một luật được cử tri tiểu bang ban hành.
Có thể những người ủng hộ sẽ giải thích thêm về lý do 
tại sao dự luật này cần thiết.
GARY WESLEY


