25
ข ้อเสนอที่

ี งประชามติิกฎหมายที่่จ
การออกเสีย
� ะนำำ�ระบบ ที่่อิ
� งิ จากความปลอดภั ัยของ
� งจากการหลบหนีีออกนอกประเทศก่่อนการพิิจาร
สาธารณชนและความเสี่่ย
้ ทนที่่เ� งิินประกั ันตั ัว
ณาคดีีมาใช้แ

ห ัวข้อและบทสรุปอย่างเป็นทางการ

จ ั ด เ ต รี ย ม โ ด ย อ ั ย ก า ร สู ง สุ ด

สามารถอ่่านเนื้้�อหาของข้้อเสนอนี้้�ได้้ที่เ่� ว็็บไซต์์เลขาธิิการรั ัฐ ที่่� voterguide.sos.ca.gov
การลงประชามติิ “เห็็นชอบ” อนุุมัติ
ั ิ และ “ไม่่เห็็นชอบ”
ปฏิิเสธ กฎหมายประจำำ�ปีี 2018 ที่่�จะ:

• น�ำระบบ ทีอ
่ งิ จากความปลอดภัยของสาธารณชนและ
ี่ งจากการหลบหนีออกนอกประเทศก่อนการ
ความเสย
้
พิจารณาคดีมาใชแทนที
เ่ งินประกันตัว (ส�ำหรับการขอ
ิ ธิป
สท
์ ล่อยตัวออกจากเรือนจ�ำก่อนการพิจารณาคดี)
• จ�ำกัดการกักขังบุคคลในเรือนจ�ำก่อนการพิจารณาคดีให ้
เฉพาะผู ้กระท�ำความผิดอาญาทีไ่ ม่ร ้ายแรงสว่ นใหญ่เท่านัน
้

สรุปประมาณการผลกระทบทางการเงินตอ
่
ร ัฐบาลระด ับร ัฐและระด ับท้องถิ่นข ั้นสด
ุ ท้าย
โดยน ักวิเคราะห์กฎหมาย:

• อาจจะมีคา่ ใชจ่้ ายระดับรัฐและระดับท ้องถิน
่ ส�ำหรับ
ขัน
้ ตอนใหม่ในการปล่อยตัวนักโทษออกจากเรือนจ�ำ
ก่อนการพิจาณาคดีราวห ้าร ้อยล ้านดอลลาร์ตอ
่ ปี ยัง
ั เจนว่าค่าใชจ่้ ายของรัฐทีเ่ พิม
ไม่มค
ี วามชด
่ ขึน
้ บางสว่ น
นีจ
้ ะถูกชดเชยด ้วยเงินทุนท ้องถิน
่ ทีใ่ ชจ่้ ายส�ำหรับงาน
ประเภทนีอ
้ ยูใ่ นปั จจุบน
ั หรือไม่
• ค่าใชจ่้ ายในเรือนจ�ำของเทศมณฑลอาจลดลงหลาย
ิ ล ้านดอลลาร์ตอ
สบ
่ ปี
• ไม่ทราบถึงผลกระทบสุดท ้ายต่อรายได ้จากการเก็บ
ภาษี ของรัฐและท ้องถิน
่ โดยทัว่ ไป ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
ิ ค ้า แทนทีจ
บุคคลทีจ
่ ับจ่ายค่าสน
่ ะจ่ายเงินเพือ
่ ให ้ได ้รับ
การปล่อยตัวจากเรือนจ�ำก่อนการพิจารณาคดี

การวิเคราะห์โดยน ักวิเคราะห์การออกกฎหมาย

ความเป็็นมา
การปล่่อยตั ัวจากคุุกก่่อนการพิิจารณาคดีี
� ได้้ด้ว้ ยสองวิิธี ี
สามารถเกิิดขึ้้น
การนำำ�ตั ัวเข้้าเรืือนจำำ�หลั ังจากถููกจั ับกุุม ผู้้ �ที่่�ถูก
ู กล่่าวหาว่่า
ก่่ออาชญากรรมจะต้ ้องเข้ ้าร่่วมการพิิจารณาคดีีต่า่ ง ๆ ของศาล
ก่่อนที่่�จะมีีการพิิจารณาคดีีจริิงในศาลพิิจารณาคดีี การพิิจารณา
คดีีในศาลครั้้�งแรก หรืือที่่�เรีียกว่่าการฟ้้ องกล่่าวโทษ เกี่่�ยวข้ ้อง
กัับการที่่�ศาลจะแจ้ ้งข้ ้อหาที่่�มีีผู้้ �ฟ้้ องและแต่่งตั้้�งทนายความให้ ้
หากจำำ�เป็็ น บางคนที่่�ถูก
ู จัับจะถูก
ู นำำ �ตัวั ไปที่่�เรืือนจำำ�ของเทศ
มณฑลก่่อนการฟ้้ องกล่่าวโทษ นายอำำ�เภอประจำำ�เทศมณฑล
ที่่�คุุมขัังสามารถเลืือกที่่�จะปล่่อยตััวบุุคคลนั้้�นทัันทีีหรืือให้ ้บุุคคล
นั้้�นเข้ ้าเรืือนจำำ�ก็ไ็ ด้ ้
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การปล่่อยตั ัวจากเรืือนจำำ�ก่อ
่ นการพิิจารณาคดีี
ภายใต้ ้รััฐธรรมนููญแห่่งรััฐ คนที่่�ถููกจัับและถููกจำำ�คุก
ุ ในเขต
ิ ธิิที่่�จะถููกปล่่อย
ยกเว้ ้นความผิิดอาญาอุุกฉกรรจ์์บางอย่่าง มีีสิท
ตััวก่่อนการพิิจารณาคดีีได้ ้ รััฐธรรมนููญระบุุให้ ้มีีการปล่่อยตััว
ิ
บุุคคลเหล่่านี้้�ภายใต้ ้เงื่่�อนไขที่่�ไม่่มากเกิินไป เมื่่�อมีีการตััดสิน
ใจเกี่่�ยวกัับการปล่่อยตััวบุุคคลก่่อนการพิิจารณาคดีี ศาล
พิิจารณาคดีีต้ ้องพิิจารณา (1) ความร้ ้ายแรงของอาชญากรรม
ที่่�บุุคคลนั้้�นถููกกล่่าวหา (2) ประวััติอ
ิ าชญากรรมของบุุคคล
ก่่อนหน้ ้านี้้� และ (3) ความเป็็ นไปได้ ้ที่่�บุุคคลจะปรากฏตััวใน
ศาล ศาลอาจใช้ ้ข้ ้อมููลที่่�แตกต่่างกัันรวมถึึงเครื่่�องมืือประเมิิน
ความเสี่่�ยง (อธิิบายรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมด้ ้านล่่าง) เพื่่�อช่่วยใน
ิ ใจเหล่่านี้้�
การตััดสิน
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ภายใต้ ้กฎหมายของรััฐ โดยทั่่�วไป บุุคคลจะได้ ้รัับการปล่่อย
ตััวจากเรืือนจำำ�ก่อ
่ นการพิิจารณาคดีีด้ ้วยวิิธีใี ดวิิธีห
ี นึ่่�ง:

ั
• ค�ำสญญาของบุ
คคลทีจ
่ ะปรากฏต ัวใน
การพิจารณาคดีของศาลในอนาคต ศาล
พิจารณาคดีสามารถปล่อยตัวบุคคลโดยวิธ ี “Own
Recognizance” (OR) ซงึ่ โดยทัว่ ไปหมายถึง ค�ำ
ั ญาของบุคคลทีจ
สญ
่ ะปรากฏตัวในการพิจารณาคดี
ของศาลในอนาคต นายอ�ำเภอประจ�ำเทศมณฑลที่
ด�ำเนินการในเรือนจ�ำสามารถปล่อยตัวคนโดยวิธ ี OR
ภายใต ้เงือ
่ นไขบางประการ

• การประก ันต ัว สามารถปล่อยคนมาโดยการ
ประกันตัว การประกันตัวโดยทัว่ ไปหมายถึงการรับ
ประกันทางการเงินทีบ
่ ค
ุ คลจะปรากฏตัวในศาลตาม
ทีก
่ �ำหนด
� งก่่อนการพิิจารณาคดีี เพื่่�อ
เครื่่�องมืือประเมิินความเสี่่ย
ิ ใจว่่าจะปล่่อยตััวผู้้ �คนก่่อนการพิิจารณาคดีี
ช่่วยในการตััดสิน
หรืือไม่่นั้้น
� ศาลและเทศมณฑลส่่วนใหญ่่ใช้ ้เครื่่�องมืือในการ
ประเมิินความเสี่่�ยง (หรืือความเป็็ นไปได้ ้) ที่่�บุุคคลที่่�ได้ ้รัับ
การปล่่อยตััวจะไปก่่ออาชญากรรมใหม่่หรืือไม่่ปรากฏตััวใน
ศาลหรืือเปล่่า เครื่่�องมืือเหล่่านี้้�ได้ ้รัับการพััฒนาจากการวิิจัย
ั
ั บางอย่่าง (เช่่น คนที่่�อายุุ
ที่่�แสดงให้ ้เห็็นว่่าผู้้ �ที่่�มีีลัก
ั ษณะนิิสัย
น้ ้อย) มีีแนวโน้ ้มที่่�จะก่่ออาชญากรรมใหม่่หรืือไม่่ปรากฏตััว
ั ของผู้้ �คน
ในศาล เครื่่�องมืือกำำ�หนดคะแนนตามลัักษณะนิิสัย
ตััวอย่่างเช่่น เครื่่�องมืือหนึ่่�งให้ ้คะแนนแก่่ผู้้ �ที่่�มีีอายุุน้ ้อยกว่่า
22 ปีี เนื่่�องจากมีีแนวโน้ ้มที่่�จะก่่ออาชญากรรมมากกว่่าผู้้ �สููง
อายุุ ในทำำ�นองเดีียวกััน คนที่่�ไม่่ได้ ้มาปรากฏตััวในศาลหลาย
ครั้้�งในอดีีต จะมีีโอกาสน้ ้อยที่่�จะปรากฏตััวในอนาคตและจะ

การออกเสีียงประชามติิกฎหมายที่่�จะนำำ �ระบบ ที่่�อิิงจากความปลอดภััยของ
สาธารณชนและความเสี่่�ยงจากการหลบหนีีออกนอกประเทศก่่อนการพิิจาร
ณาคดีีมาใช้ ้แทนที่่�เงิินประกัันตััว
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ได้ ้รัับคะแนนมากขึ้้�น ระดัับความเสี่่�ยงของบุุคคลจะพิิจารณา
จากจำำ�นวนคะแนนทั้้�งหมดที่่�ได้ ้รัับ ระดัับความเสี่่�ยงนี้้�จะถูก
ู ใช้ ้
ิ ใจว่่าบุุคคลนั้้�นควรได้ ้รัับการปล่่อยตััว
เพื่่�อช่่วยในการตััดสิน
หรืือไม่่และอยู่่�ภายใต้ ้เงื่่�อนไขใด

ปล่่อยตั ัวจากการประกั ันตั ัว
จำำ�นวนเงิินประกั ันตั ัวที่่กำ
� �
ำ หนดโดยศาลพิิจารณาคดีี
แต่่ละแห่่ง กฎหมายของรััฐกำำ�หนดให้ ้ศาลพิิจารณาคดีีใน
แต่่ละเทศมณฑลกำำ�หนดตารางรายการประกัันตััว ตาราง
รายการนี้้�แสดงจำำ�นวนเงิินประกัันที่่�ต้ ้องการสำำ�หรัับการปล่่อย
ตััวสำำ�หรัับอาชญากรรมแต่่ละครั้้�ง ตารางรายการประกัันตััวโดย
ทั่่�วไปจะแตกต่่างกัันไปตามแต่่ละเทศมณฑล แต่่กำ�ำ หนดการ
ประกัันตััวมากกว่่าสำำ�หรัับอาชญากรรมที่่�ร้ ้ายแรงขึ้้�น ตััวอย่่าง
เช่่น ตารางรายการประกัันตััวของเทศมณฑลลอสแองเจอ
ลีีสในปัั จจุุบัน
ั ต้ ้องใช้ ้เงิิน $20,000 สำำ�หรัับการปลอมเอกสาร
และ $250,000 สำำ�หรัับการลอบวางเพลิิงบ้ ้าน
การประกั ันตั ัวมีีสองวิิธี ี วิิธีก
ี ารเหล่่านี้้�คือ
ื :

• มีบค
ุ คลมายื่นตอ
่ ศาล บุคคลสามารถให ้เงินสด
ิ หรือสงิ่ ของอืน
ทรัพย์สน
่ ๆ แก่ศาลพิจารณาคดี
ซงึ่ เท่ากับจ�ำนวนเงินประกันตัวทีจ
่ �ำเป็ นส�ำหรับการ
ปล่อยตัว โดยทัว่ ไปจะคืนให ้ หากบุคคลนัน
้ ปรากฏ
ตัวในศาลตามทีก
่ �ำหนด
• มีต ัวแทนการประก ันมายื่น บุคคลสามารถจ่าย
ค่าธรรมเนียมทีไ่ ม่สามารถขอคืนได ้ให ้กับตัวแทน
ื้ พันธบัตรประกันตัวทีไ่ ด ้รับการ
ประกันตัวเพือ
่ ซอ
สนับสนุนจากบริษัทประกันภัย โดยทัว่ ไป ค่า
ธรรมเนียมนีจ
้ ะไม่เกินร ้อยละ 10 ของจ�ำนวนเงิน
ประกันตัวของบุคคลนัน
้ โดยการมอบพันธบัตร
ประกันตัว ตัวแทนการประกันตัวยินยอมทีจ
่ ะจ่ายเงิน
ประกันตัวเต็มจ�ำนวน หากบุคคลนัน
้ ไม่ปรากฏตัวใน
ศาลตามทีก
่ �ำหนด หากเกิดเหตุการณ์นข
ี้ น
ึ้ ตัวแทน
ประกันตัวสามารถขอรับการช�ำระหนีจ
้ ากบุคคลนัน
้ ได ้
หากไม่่มาปรากฎตั ัว จะส่ง่ ผลให้้จ่า่ ยเงิินประกั ันเต็็มวงเงิิน
� าน ๆ ครั้้�ง หากบุุคคลใดไม่่ปรากฏตััวในศาลตาม
ซึ่่ง� เกิิดขึ้้นน
ิ ให้ ้เป็็ นหนี้้�การประกัันตััว กฎหมาย
ที่่�กำำ�หนด ศาลสามารถตััดสิน
ของรััฐกำำ�หนดเมื่่�อใดต้ ้องจ่่ายเงิินประกัันตััวเต็็มจำำ�นวน ตััวอย่่าง
เช่่น จะไม่่มีก
ี ารจ่่ายเงิินค่่าประกัันตััว หากบุุคคลนั้้�นถูก
ู ส่่งกลัับ
ไปยัังการควบคุุมตััวโดยหน่่วยงานบัังคัับใช้ ้กฎหมายหรืือโดย
เจ้ ้าหน้ ้าที่่�กู้้ �ประกัันตััว (บางครั้้�งเรีียกว่่า“ นัักล่่าเงิินรางวััล”)
ิ นอกจากนี้้�ยังั ไม่่มี ี
ภายใน 180 วัันหลัังจากที่่�ศาลมีีคำ�ตั
ำ ดสิ
ั น
การจ่่ายค่่าประกัันในกรณีีอื่่�น ๆ เช่่น หากศาลไม่่แจ้ ้งบริิษััท
ประกัันอย่่างถููกต้ ้องว่่าต้ ้องจ่่ายเงิินประกัันตััว ด้ ้วยเหตุุนี้้� จะมีี
การจ่่ายเงิินเพีียงเล็็กน้ ้อยเท่่านั้้�นในการประกัันตััว เทศมณฑล
และเมืืองได้ ้รัับเงิินประกัันตััวที่่�จ่่ายนี้้�
อุุตสาหกรรมพั ันธบั ัตรประกั ันตั ัวที่่ค
� วบคุุมตรวจสอบโดย
รั ัฐ ซึ่่�งรวมถึึงการออกใบอนุุญาตตััวแทนประกัันตััว 2,500 คน
และการตรวจสอบค่่าธรรมเนีียมที่่�เรีียกเก็็บสำำ�หรัับพัันธบััตร
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ประกัันตััวที่่�กำำ�หนดโดยบริิษััทประกัันภััยประมาณ 20 แห่่ง
ที่่�คืืนพัันธบััตรดัังกล่่าว รััฐยัังตรวจสอบและสามารถบริิหาร
จััดการกัับข้ ้อร้ ้องเรีียนต่่อตััวแทนประกัันตััวและบริิษััทประกััน
ภััยได้ ้ นอกจากนี้้� รััฐยัังทำำ�งานร่่วมกัับรััฐบาลท้ ้องถิ่่�นในการ
ฟ้้ องร้ ้องการละเมิิดทางอาญาโดยตััวแทนประกัันตััวและ
บริิษััทประกัันภััยในศาล รััฐเรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมเพื่่�อช่่วย
สนัับสนุุนค่่าใช้ ้จ่่ายด้ ้านกฎระเบีียบ
ในปีี 2018 อุุตสาหกรรมการประกัันตััวได้ ้ออกพัันธบััตรประกััน
ตััวประมาณ $6 พัันล้ ้าน และเรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมพัันธบััตร
ประกัันตััวประมาณ $560 ล้ ้าน บริิษััทประกัันภััยจะต้ ้องจ่่าย
ภาษีีประกัันของรััฐร้ ้อยละ 2.4 สำำ�หรัับค่่าธรรมเนีียมเหล่่านี้้�—
ประมาณ $13 ล้ ้านในปีี 2018

่ งเวลา
� ในช่ว
การปล่่อยตั ัวจากคุุกอาจเกิิดขึ้้น
ที่่ต่
� า่ งกั ันก่่อนการพิิจารณาคดีี
กระบวนการปล่่อยตั ัวก่่อนการฟ้้องกล่่าวโทษ โดย
ทั่่�วไป สามารถปล่่อยตััวบุุคคลออกจากเรืือนจำำ�ก่อ
่ นการฟ้้ อง
กล่่าวโทษหลัังจากให้ ้ประกัันตััวตามที่่�ระบุุรายการไว้ ้ในตาราง
รายการประกัันตััวสำำ�หรัับอาชญากรรมบางอย่่าง ในบางเทศ
มณฑล ศาลพิิจารณาคดีีสามารถอนุุญาตให้ ้หน่่วยงานอื่่�น ๆ
(เช่่น กรมคุุมประพฤติิของเทศมณฑล) ปล่่อยตััวบุุคคลบาง
คนโดยวิิธี ี OR หรืือก่่อนการฟ้้ องกล่่าวโทษ บุุคคลเหล่่านี้้�อาจ
จำำ�เป็็ นต้ ้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามเงื่่�อนไขบางประการ (เช่่น การรายงานตััว
เป็็ นประจำำ�ต่อ
่ พนัักงานคุุมประพฤติิประจำำ�เทศมณฑล) ผู้้ �ที่่�ไม่่
จ่่ายค่่าประกัันตััวหรืือไม่่ได้ ้รัับการปล่่อยตััวโดยวิิธี ี OR ได้ ้ถููก
ควบคุุมตััวจนกว่่าจะมีีการฟ้้ องกล่่าวโทษ
กระบวนการปล่่อยตั ัวหลั ังการฟ้้องกล่่าวโทษ ในการฟ้้ อง
ิ ว่่าจะ (1) ขัังบุุคคลหรืือไม่่ (2) เปลี่่�ยน
กล่่าวโทษ ศาลจะตััดสิน
จำำ�นวนเงิินประกัันตััวที่่�ต้ ้องใช้ ้ในการปล่่อยตััว หรืือ(3) ปล่่อย
ตััวบุุคคลโดยวิิธี ี OR ที่่�ไม่่ได้ ้รัับการปล่่อยตััวโดยวิิธี ี OR และ
ไม่่สามารถให้ ้ประกัันตััวได้ ้โดยทั่่�วไป ก็็จะถููกคุุมขัังในเรืือนจำำ�
ของเทศมณฑล ศาลสามารถกำำ�หนดให้ ้ผู้้ �ที่่�ได้ ้รัับการปล่่อยตััว
ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามเงื่่�อนไขบางประการ ในบางกรณีี ผู้้ �คนจะถููกเรีียก
เก็็บค่่าธรรมเนีียมที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับการปล่่อยตััวก่่อนการพิิจารณา
คดีี ตััวอย่่างเช่่น บุุคคลอาจถููกเรีียกเก็็บเงิินสำำ�หรัับค่่าใช้ ้จ่่ายใน
การตรวจสอบทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ซึ่่�งอาจเป็็ นเงื่่�อนไขที่่�ศาลสั่่�ง
ิ เหล่่านี้้�ได้ ้จนกว่่าจะมีีการพิิจารณา
ศาลสามารถแก้ ้ไขคำำ�ตัดสิ
ั น
คดีีหรืือจนกว่่าคดีีจะคลี่่�คลายด้ ้วยวิิธีอื่่�
ี น

ข้้อความของกฎหมายใหม่่ว่า่ ด้้วยการประกั ัน
ตั ัวและก่่อนการการพิิจารณาคดีี ในปีี 2018
ในปีี 2018 สภานิิติบั
ิ ญ
ั ญััติไิ ด้ ้ผ่่านและผู้้ �ว่่าการรััฐได้ ้ลงนามใน
กฎหมาย ร่่างพระราชบััญญััติวุิ ฒิ
ุ ส
ิ ภา (SB) 10 เพื่่�อขจััดการ
ประกัันตััวและเปลี่่�ยนกระบวนการในการปล่่อยตััวออกจากเรืือน
จำำ�ก่อ
่ นการพิิจารณาคดีี กฎหมายนี้้�กำ�ำ หนดจะมีีผลบัังคัับใช้ ้ใน
วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2019 แต่่สิ่่�งนี้้�ไม่่ได้ ้เกิิดขึ้้น
� เนื่่�องจากการลง
ประชามติิเกี่่�ยวกัับ SB 10 ที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติสำ
ิ �ำ หรัับการลงคะแนน

25
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การออกเสีียงประชามติิกฎหมายที่่�จะนำำ �ระบบ ที่่�อิิงจากความปลอดภััยของ
สาธารณชนและความเสี่่�ยงจากการหลบหนีีออกนอกประเทศก่่อนการพิิจาร
ณาคดีีมาใช้ ้แทนที่่�เงิินประกัันตััว

การวิเคราะห์โดยน ักวิเคราะห์การออกกฎหมาย
นี้้�ในเดืือนมกราคม 2019 ภายใต้ ้รััฐธรรมนููญแห่่งรััฐ เมื่่�อการลง
ประชามติิเกี่่�ยวกัับกฎหมายของรััฐฉบัับใหม่่มีคุ
ี ณ
ุ สมบััติสำ
ิ �ำ หรัับ
บััตรลงคะแนน กฎหมายจะถูก
ู ระงัับจนกว่่าผู้้ �ลงคะแนนเสีียงจะ
พิิจารณาว่่าจะมีีผลบัังคัับใช้ ้หรืือไม่่

ข้้อเสนอ

กำำ�หนดว่่ากฎหมายใหม่่ว่า่ ด้้วยการประกั ันตั ัวและ
้ รืือไม่่ ข้ ้อ
ก่่อนการการพิิจารณาคดีีจะมีีผลบั ังคั ับใช้ห
เสนอที่่� 25 เป็็ นการลงประชามติิเกี่่�ยวกัับ SB 10 และจะ
ิ ว่่าข้ ้อเสนอจะมีีผลบัังคัับใช้ ้หรืือไม่่ การลงคะแนน
ตััดสิน
เสีียง “รัับ” หมายความว่่า SB 10 จะมีีผลบัังคัับใช้ ้ และ
การลงคะแนนเสีียง “ไม่่รับ
ั ” คืือการปฏิิเสธ SB 10 โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�ง การอนุุมัติ
ั ข้
ิ ้อเสนอนี้้�จะ (1) ยกเลิิกการประกััน
ตััว (2) สร้ ้างกระบวนการใหม่่สำ�ำ หรัับการปล่่อยตััวก่่อนการ
ฟ้้ องกล่่าวโทษ และ (3) เปลี่่�ยนแปลงกระบวนการที่่�มีีอยู่่�
สำำ�หรัับการปล่่อยตััวในการฟ้้ องกล่่าวโทษ

ขจั ัดการปล่่อยตั ัวจากการประกั ันตั ัว
ข้ ้อเสนอที่่� 25 ขจััดการปล่่อยตััวจากเรืือนจำำ�ในเทศมณฑล
ด้ ้วยการประกัันตััวก่่อนพิิจารณาคดีี

ำ หรั ับการปล่่อยตั ัว
สร้้างกระบวนการใหม่่สำ�
ก่่อนการฟ้้องกล่่าวโทษ

25

ำ หรั ับอาชญากรรม
กำำ�หนดการปล่่อยตั ัวโดยอั ัตโนมั ัติิสำ�
ประเภทลหุุโทษส่ว่ นใหญ่่ ข้ ้อเสนอนี้้�กำ�ำ หนดให้ ้บุุคคลที่่�
ถููกคุุมขัังในเทศมณฑลโทษสำำ�หรัับความผิิดอาญาประเภท
ลหุุโทษส่่วนใหญ่่ ซึ่่�งเป็็ นอาชญากรรมที่่�ร้ ้ายแรงน้ ้อยกว่่า
ความผิิดอาญาอุุกฉกรรจ์์ จะได้ ้รัับการปล่่อยตััวโดยอััตโนมััติ ิ
ภายใน 12 ชั่่�วโมงหลัังจากถููกจำำ�คุก
ุ คนบางคนที่่�ถูก
ู จำำ�คุก
ุ
เนื่่�องจากความผิิดอาญาประเภทลหุุโทษ เช่่น ผู้้ �ที่่�ถูก
ู จำำ�คุก
ุ
เนื่่�องจากความรุุนแรงในครอบครััวหรืือผู้้ �ที่่�ไม่่ปรากฏตััวในศาล
มากกว่่าสองครั้้�งในปีี ที่่�ผ่า่ นมาจะไม่่ได้ ้รัับการปล่่อยตััวโดย
อััตโนมััติ ิ
ำ หรั ับความผิิดอาญาอุุกฉกรรจ์์และความ
การปล่่อยตั ัวสำ�
ผิิดอาญาประเภทลหุุโทษบางอย่่างจำำ�เป็็นต้้องมีีการ
ประเมิิน ข้ ้อเสนอนี้้�กำ�ำ หนดให้ ้ผู้้ �ที่่�ถูก
ู จำำ�คุก
ุ ในข้ ้อหา (1) ความ
ผิิดอาญาอุุกฉกรรจ์์ และ (2) ความผิิดอาญาประเภทลหุุโทษ
ิ ธิ์์�ได้ ้รัับการปล่่อยตััวอััตโนมััติไิ ด้ ้รัับการประเมิิน
ที่่�ไม่่มีสิ
ี ท
ความเสี่่�ยงในการก่่ออาชญากรรมใหม่่หรืือไม่่ปรากฏตััวใน
ศาลหากได้ ้รัับการปล่่อยตััว เจ้ ้าหน้ ้าที่่�ประเมิินจะรวบรวม
ข้ ้อมููลบางอย่่าง รวมถึึงระดัับความเสี่่�ยงของแต่่ละคนตามที่่�
กำำ�หนดโดยเครื่่�องมืือประเมิินความเสี่่�ยงก่่อนการไต่่สวน โดย
ทั่่�วไปเจ้ ้าหน้ ้าที่่�จะต้ ้องปล่่อยตััวบุุคคลที่่�พบว่่ามีีความเสี่่�ยง
ต่ำำ�� บุุคคลที่่�มีีความเสี่่�ยงปานกลางบางคนจะได้ ้รัับการปล่่อย
ตััวโดยเจ้ ้าหน้ ้าที่่�ประเมิินหรืือโดยผู้้ �พิิพากษา ขึ้้�นอยู่่�กัับกฎ
เกณฑ์์ที่่�กำ�ำ หนดโดยศาลพิิจารณาคดีีแต่่ละแห่่ง บุุคคลผู้้ �ที่่�ได้ ้
รัับการปล่่อยตััว จำำ�เป็็ นต้ ้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามเงื่่�อนไขบางประการ
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เงื่่�อนไขเหล่่านี้้�อาจรวมถึึงการควบคุุมดููแล เช่่น การรายงาน
ตััวตามปกติิกับ
ั พนัักงานคุุมประพฤติิประจำำ�เทศมณฑลหรืือ
การตรวจสอบทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ อย่่างไรก็็ตาม เงื่่�อนไขของ
ผู้้ �ที่่�มีีความเสี่่�ยงต่ำำ��ไม่่สามารถรวมถึึงการควบคุุมดููแลได้ ้ ศาล
สามารถเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขได้ ้หากมีีเหตุุผลที่่�ดีี ซึ่่�งแตก
ต่่างจากกฎหมายปัั จจุุบัน
ั ที่่�ไม่่มีก
ี ารเรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมใด
ๆ ตามเงื่่�อนไขการปล่่อยตััว ผู้้ �ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง ผู้้ �ที่่�มีีความ
เสี่่�ยงปานกลางที่่�ไม่่ได้ ้รัับการปล่่อยตััวและคนอื่่�น ๆ (เช่่นผู้้ �ที่่�
ถูก
ู กล่่าวหาว่่าเป็็ นความผิิดอาญาอุุกฉกรรจ์์ที่่�รุน
ุ แรงบางอย่่าง
รวมถึึงการฆาตกรรมหรืือการวางเพลิิงบ้ ้าน) จะยัังคงอยู่่�ใน
เรืือนจำำ�ของเทศมณฑลจนกว่่าจะมีีการฟ้้ องกล่่าวโทษ การ
ประเมิินและการปล่่อยตััวใด ๆ จะต้ ้องเสร็็จสิ้้�นภายในเวลาไม่่
เกิิน 36 ชั่่�วโมงนัับจากบุุคคลที่่�ถูก
ู คุุมขััง

ศาลพิิจารณาคดีีที่รั่� ับผิิดชอบการประเมิินก่อ
่ นการ
พิิจารณาคดีี ข้ ้อเสนอที่่� 25 ทำำ�ให้ ้ศาลพิิจารณาคดีีมีค
ี วาม
รัับผิิดชอบในการประเมิินก่่อนการไต่่สวน ซึ่่�งรวมถึึงกิิจกรรม
ต่่างๆ เช่่น (1) กำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงโดยใช้ ้เครื่่�องมืือ
ประเมิินความเสี่่�ยงก่่อนการพิิจารณาคดีี (2) รวบรวมข้ ้อมููล
เพิ่่�มเติิมที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับความเสี่่�ยงของบุุคคล (3) ปล่่อย
บุุคคลบางคนตามระดัับความเสี่่�ยง และ (4) เสนอเงื่่�อนไข
ของการปล่่อยตััวก่่อนการพิิจารณาคดีีต่อ
่ ศาล ศาลพิิจารณา
คดีีอาจใช้ ้พนัักงานของศาลเป็็ นเจ้ ้าหน้ ้าที่่�ประเมิินหรืือทำำ�
สััญญากัับหน่่วยงานสาธารณะในท้ ้องถิ่่�นบางแห่่ง (เช่่น กรม
คุุมประพฤติิของเทศมณฑล) เพื่่�อดำำ�เนิินกิิจกรรมเหล่่านี้้�
หากทั้้�งศาลหรืือหน่่วยงานสาธารณะในท้ ้องถิ่่�นที่่�มีีอยู่่� ไม่่
ั ญากัับหน่่วยงาน
เต็็มใจหรืือสามารถทำำ�ได้ ้ศาลสามารถทำำ�สัญ
สาธารณะในท้ ้องถิ่่�นที่่�สร้ ้างขึ้้�นโดยเฉพาะเพื่่�อดำำ�เนิินกิิจกรรม
เหล่่านี้้�

การเปลี่่�ยนแปลงกระบวนการปล่่อยตั ัว ณ
การฟ้้องกล่่าวโทษ
ณ การฟ้้ องกล่่าวโทษ โดยทั่่�วไปผู้้ �ที่่�ถูก
ู จำำ�คุก
ุ จะได้ ้รัับการ
ปล่่อยตััวโดยวิิธี ี OR ทนายความประจำำ�เทศมณฑลสามารถ
ขอให้ ้มีีการไต่่สวนเพื่่�อกัักขัังบุุคคลไว้ ้ในเรืือนจำำ�จนกว่่าจะมีี
การพิิจารณาคดีี ไม่่ว่า่ พวกเขาจะได้ ้รัับการปล่่อยตััวก่่อนหน้ ้า
นี้้�หรืือไม่่ บุุคคลจะถูก
ู ควบคุุมตััวในบางสถานการณ์์เท่่านั้้�น
ิ ว่่าไม่่มีเี งื่่�อนไขใดที่่�ทำำ�ให้ ้มั่่�นใจได้ ้ว่่าพวก
เช่่น หากศาลตััดสิน
เขาจะไม่่ก่อ
่ อาชญากรรมหรืือไม่่ปรากฏตััวในศาล ผู้้ �ที่่�ได้ ้รัับ
การปล่่อยตััวเหล่่านี้้�อาจต้ ้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามเงื่่�อนไขบางประการ
แต่่ไม่่สามารถเรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมตามเงื่่�อนไขการปล่่อยตััว
ได้ ้ หลัังการฟ้้ องกล่่าวโทษ อััยการประจำำ�เทศมณฑลหรืือ
ผู้้ �พิิทัก
ั ษ์์สาธารณะสามารถขอให้ ้มีีการไต่่สวนพิิจารณาการ
กัักขัังในบางสถานการณ์์ เช่่น หากมีีหลัักฐานใหม่่ในคดีี ศาล
ิ OR และเงื่่�อนไขของการปล่่อย
สามารถปรัับเปลี่่�ยนคำำ�ตัดสิ
ั น
ตััวได้ ้ในบางสถานการณ์์ เช่่น หากเจ้ ้าหน้ ้าที่่�ประเมิินข้ ้อมููล
ก่่อนการพิิจารณาคดีีให้ ้ข้ ้อมููลใหม่่

การออกเสีียงประชามติิกฎหมายที่่�จะนำำ �ระบบ ที่่�อิิงจากความปลอดภััยของ
สาธารณชนและความเสี่่�ยงจากการหลบหนีีออกนอกประเทศก่่อนการพิิจาร
ณาคดีีมาใช้ ้แทนที่่�เงิินประกัันตััว

ข ้อเสนอที่
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ผลกระทบต่่องบประมาณ

ข้ ้อเสนอที่่� 25 จะส่่งผลกระทบต่่อค่่าใช้ ้จ่่ายทั้้�งของรััฐและ
ท้ ้องถิ่่�น ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้น
� จริิงเหล่่านี้้�เป็็ นสิ่่�งที่่�ไม่่แน่่นอน
และจะขึ้้�นอยู่่�กัับวิิธีที่่�ข้
ี ้อเสนอนี้้�จะนำำ �ไปตีีความและนำำ �ไปใช้ ้
ตััวอย่่างเช่่น ไม่่มีค
ี วามชััดเจนว่่ามีีกี่่�คนที่่�ศาลจะปล่่อยตััวก่่อน
การพิิจารณาคดีีและเงื่่�อนไขกี่่�อย่่างที่่�พวกเขาจะต้ ้องปฏิิบัติ
ั ิ
ตาม ด้ ้วยเหตุุนี้้� ผลกระทบอาจสููงหรืือต่ำำ��กว่่าการประมาณการ
ด้ ้านล่่างนี้้�

้ า่ ยที่่เ� พิ่่�มขึ้้น
� ในการปล่่อยตั ัวก่่อนการไต่่สวนของ
ค่่าใช้จ่
รั ัฐและท้้องถิ่่�น กระบวนการปล่่อยตััวก่่อนการพิิจารณาคดีี
ใหม่่จะเพิ่่�มภาระงานให้ ้กัับศาลพิิจารณาคดีีของรััฐ เช่่นเดีียว
กัับทนายความเขตประจำำ�เทศมณฑลและผู้้ �พิิทัก
ั ษ์์สาธารณะ
ตััวอย่่างเช่่น จะมีีภาระงานที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับการไต่่สวนเกี่่�ยวกัับ
การกัักขััง ปริิมาณงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�นนี้้�สามารถชดเชยได้ ้โดยการลด
ปริิมาณงานอื่่�น ๆ ตััวอย่่างเช่่น ภาระงานจากการไต่่สวนเกี่่�ยว
กัับจำำ�นวนเงิินที่่�ต้ ้องประกัันตััวจะถูก
ู ตััดออก
้จ่่
นอกจากนี้้� ค่่าใช้ ายของรััฐจะเพิ่่�มขึ้้�นเนื่่�องจากศาลพิิจารณา
คดีีของรััฐจะรัับผิิดชอบในการประเมิินล่่วงหน้ ้า รััฐยัังมีีแนว
โน้ ้มที่่�จะมีีค่า่ ใช้ ้จ่่ายในการกำำ�กับ
ั ดููแลที่่�เพิ่่�มขึ้้�น เช่่น เนื่่�องจาก
จำำ�นวนคนที่่�ได้ ้รัับการดููแลเพิ่่�มขึ้้�นหลัังจากได้ ้รัับการปล่่อยตััว
ก่่อนการพิิจารณาคดีี
้ า่ ยก่่อนการพิิจารณาคดีีของรั ัฐและ
โดยรวมแล้ ้ว ค่่าใช้จ่
� อาจอยู่่�ในระดั ับกลางหลายร้้อยล้้าน
ท้้องถิ่่�นที่่เ� พิ่่�มขึ้้น
ดอลลาร์์ต่อ
่ ปีี ซึ่่�งจำำ�นวนนี้้�น้ ้อยกว่่าร้ ้อยละ 1 ของงบประมาณ
กองทุุนทั่่�วไปในปัั จจุุบัน
ั ของรััฐ การเพิ่่�มขึ้้�นของต้ ้นทุุนใน
ปริิมาณที่่�เกิิดขึ้้น
� จริิงจะขึ้้�นอยู่่�กัับปัั จจััยต่่าง ๆ ปัั จจััยหลััก ๆ
ได้ ้แก่่ จำำ�นวนผู้้ �ได้ ้รัับการปล่่อยตััวก่่อนการพิิจารณาคดีี เงื่่�อนไข
ในการปล่่อยตััว (เช่่น ต้ ้องมีีการควบคุุมดููแลมากน้ ้อยเท่่าใด)
ั เจนว่่าค่่าใช้ ้จ่่ายของรััฐ
และค่่าใช้ ้จ่่ายของเงื่่�อนไขเหล่่านี้้� ไม่่ชัด
้จ่่
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นบางส่่วนจะชดเชยค่่าใช้ ายของรััฐบาลท้ ้องถิ่่�นที่่�มีีอยู่่�
สำำ�หรัับภาระงานก่่อนการพิิจารณาคดีีหรืือไม่่
้ า่ ยเรืือนจำำ�เทศมณฑล ข้ ้อเสนอนี้้�จะลดจำำ�นวน
ลดค่่าใช้จ่
ประชากรเรืือนจำำ�ในเทศมณฑลลง ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เพราะมีี
คนจำำ�นวนมากที่่�น่่าจะได้ ้รัับการปล่่อยตััวก่่อนโดยวิิธี ี OR
มากกว่่าที่่�จะอยู่่�ในเรืือนจำำ� ตััวอย่่างเช่่น บางคนที่่�ไม่่สามารถ
จ่่ายเงิินประกัันตััวได้ ้ จะได้ ้รัับการปล่่อยตััวภายใต้ ้กระบวนการ
พิิจารณาคดีีใหม่่ อย่่างไรก็็ตาม การลดจำำ�นวนประชากรใน

ต่ อ

เรืือนจำำ�นี้้อ
� าจถูก
ู ชดเชยด้ ้วยปัั จจััยอื่่�น ๆ ตััวอย่่างเช่่น บาง
คนที่่�อาจได้ ้รัับการประกัันตััวออกมา อาจต้ ้องถูก
ู ควบคุุม
ตััวจนกว่่าจะได้ ้รัับการพิิจารณาคดีี โดยสุุทธิิแล้ ้ว เราคาด
การณ์์ว่า่ การลดจำำ�นวนประชากรที่่�ถูก
ู ต้ ้องคุุมขัังนี้้� จะช่่วย
ลดค่่าใช้ ้จ่่ายให้ ้กัับเรืือนจำำ�ในเทศมณฑลท้ ้องถิ่่�นซึ่่�งอาจมีี
มููลค่่าสููงหลายสิิบล้ ้านดอลลาร์์ต่อ
่ ปีี ได้ ้ การลดลงจริิงจะขึ้้�น
ิ ปล่่อยตััวของศาล
อยู่่�กัับจำำ�นวนคนที่่�ถูก
ู จำำ�คุก
ุ และการตััดสิน
ทรััพยากรเหล่่านี้้�น่่าจะนำำ �ไปใช้ ้กัับกิิจกรรมอื่่�น ๆ ของเทศ
มณฑล

ผลกระทบต่่อรายได้้ภาษีีของรั ัฐและท้้องถิ่่�น ข้ ้อเสนอนี้้�จะ
ส่่งผลกระทบต่่อรายได้ ้จากภาษีีทั้้ง� ของรััฐและท้ ้องถิ่่�น ในแง่่
หนึ่่�ง จะช่่วยลดรายได้ ้จากภาษีีของรััฐและท้ ้องถิ่่�น ตััวอย่่าง
เช่่น บริิษััทประกัันจะไม่่จ่า่ ยภาษีีค่า่ ธรรมเนีียมสััญญาการ
ประกัันตััวอีีกต่่อไป ในอีีกแง่่หนึ่่�ง รายได้ ้จากภาษีีของรััฐและ
ท้ ้องถิ่่�นอาจเพิ่่�มขึ้้�น ตััวอย่่างเช่่น ผู้้ �คนสามารถซื้้�อสิินค้ ้าด้ ้วย
เงิินซึ่่�งจะถูก
ู ใช้ ้ไปกัับค่่าธรรมเนีียมการประกัันตััว หากสิินค้ ้า
เหล่่านี้้�ต้ ้องเสีียภาษีีการขาย สิ่่�งนี้้�จะเพิ่่�มรายได้ ้จากภาษีีทั้้ง�
ของรััฐและท้ ้องถิ่่�น ผลกระทบสุุทธิิทั้้ง� หมดต่่อเศรษฐกิิจและ
รายได้ ้ของรััฐและท้ ้องถิ่่�นยัังไม่่สามารถระบุุได้ ้
โปรดไปที่่� http://cal-access.sos.ca.gov/
�
campaign/measures/ เพื่่�อดููรายชื่่อ
� เฉพาะเพื่่�อ
คณะกรรมการที่่ไ� ด้้รั ับการจั ัดตั้้�งขึ้้น
สนั ับสนุุนหรืือคั ัดค้้านข้้อเสนอนี้้�
โปรดไปที่่� http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top‑contributors.html
� ผู้้�บริิจาคเงิินจำ�น
เพื่่�อดููรายชื่่อ
ำ วนสููงสุุด
10 รายแรกของคณะกรรมการ
ำ เนาเนื้้�อหาฉบั ับเต็็มของข้้อเสนอรั ัฐ
หากท่่านต้้องการสำ�
ั ติด
นี้้� กรุุณาโทรศัพท์์
ิ ต่่อเลขาธิิการรั ัฐได้้ที่ห
่� มายเลข
่ อีีเมลถึึง
(855) 345-3933 หรืือท่่านสามารถส่ง
vigfeedback@sos.ca.gov ท่่านจะได้้รั ับเอกสารทาง
้ า่ ยแต่่อย่่างใด
ี ค่่าใช้จ่
ไปรษณีีย์โ์ ดยไม่่เสีย
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