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ขอ้เสนอที่ การออกเสียีงประชามติกิฎหมายที่ี�จะนำำาระบบ ที่ี�องิจากความปลอดภัยัของ
สีาธารณชนำและความเสีี�ยงจากการหลบหนำอีอกนำอกประเที่ศกอ่นำการพิจิาร
ณาคดมีาใชแ้ที่นำที่ี�เงนิำประกนัำติวั25

หวัขอ้และบที่สีรุปอยา่งเป็นำที่างการ จ ัด เ ติ รีย ม โ ด ย อ ัย ก า ร สีู ง สีุ ด

ความเป็นำมา
การปลอ่ยติวัจากคกุกอ่นำการพิจิารณาคดี
สีามารถเกดิข้�นำไดด้ว้ยสีองวธิี
การนำำาติวัเขา้เรอืนำจำาหลงัจากถกูจบักมุ ผู้้ท้ีถู่ก้กลา่วหาวา่
กอ่อาชญากรรมจะต้อ้งเขา้รว่มการพิจิารณาคดีตี้า่ง ๆ ของศาล
กอ่นทีจ่ะมกีารพิจิารณาคดีจีรงิในศาลพิจิารณาคดี ีการพิจิารณา
คดีใีนศาลครั�งแรก หรอืทีเ่รยีกวา่การฟ้้องกลา่วโทษ เกีย่วขอ้ง
กบัการทีศ่าลจะแจง้ขอ้หาทีม่ผีู้้ฟ้้้องและแต้ง่ต้ั �งทนายความให ้
 หากจำาเป็น บางคนทีถู่ก้จับจะถูก้นำาต้วัไปทีเ่รอืนจำาของเทศ
มณฑลกอ่นการฟ้้องกลา่วโทษ นายอำาเภอประจำาเทศมณฑล
ทีค่มุขงัสามารถูเลอืกทีจ่ะปลอ่ยต้วับคุคลนั�นทนัทหีรอืใหบ้คุคล
นั�นเขา้เรอืนจำากไ็ดี ้
การปลอ่ยติวัจากเรอืนำจำากอ่นำการพิจิารณาคดี
ภายใต้รั้ฐธรรมน้ญแหง่รัฐ คนทีถู่ก้จับและถูก้จำาคกุในเขต้ 
ยกเวน้ความผู้ดิีอาญาอกุฉกรรจบ์างอยา่ง มสีทิธทิีจ่ะถูก้ปลอ่ย
ต้วักอ่นการพิจิารณาคดีไีดี ้รัฐธรรมน้ญระบใุหม้กีารปลอ่ยต้วั
บคุคลเหลา่นี�ภายใต้เ้งือ่นไขทีไ่มม่ากเกนิไป เมือ่มกีารต้ดัีสนิ
ใจเกีย่วกบัการปลอ่ยต้วับคุคลกอ่นการพิจิารณาคดี ีศาล
พิจิารณาคดีตี้อ้งพิจิารณา (1) ความรา้ยแรงของอาชญากรรม
ทีบ่คุคลนั�นถูก้กลา่วหา (2) ประวตั้อิาชญากรรมของบคุคล
กอ่นหนา้นี� และ (3) ความเป็นไปไดีท้ีบ่คุคลจะปรากฏต้วัใน
ศาล ศาลอาจใชข้อ้มล้ทีแ่ต้กต้า่งกนัรวมถูงึเครือ่งมอืประเมนิ
ความเสีย่ง (อธบิายรายละเอยีดีเพิิม่เต้มิดีา้นลา่ง) เพิือ่ชว่ยใน
การต้ดัีสนิใจเหลา่นี� 

ภายใต้ก้ฎหมายของรัฐ โดียทัว่ไป บคุคลจะไดีรั้บการปลอ่ย
ต้วัจากเรอืนจำากอ่นการพิจิารณาคดีดีีว้ยวธิใีดีวธิหีนึง่:

• คำาสีญัญาของบคุคลที่ี�จะปรากฏติวัในำ
การพิจิารณาคดขีองศาลในำอนำาคติ ศาล
พิจิารณาคดีสีามารถูปลอ่ยต้วับคุคลโดียวธิ ี“Own 
Recognizance” (OR) ซึง่โดียทัว่ไปหมายถูงึ คำา
สญัญาของบคุคลทีจ่ะปรากฏต้วัในการพิจิารณาคดีี
ของศาลในอนาคต้ นายอำาเภอประจำาเทศมณฑลที่
ดีำาเนนิการในเรอืนจำาสามารถูปลอ่ยต้วัคนโดียวธิ ีOR 
ภายใต้เ้งือ่นไขบางประการ 

• การประกนัำติวั สามารถูปลอ่ยคนมาโดียการ
ประกนัต้วั การประกนัต้วัโดียทัว่ไปหมายถูงึการรับ
ประกนัทางการเงนิทีบ่คุคลจะปรากฏต้วัในศาลต้าม
ทีก่ำาหนดี 

เครื�องมอืประเมนิำความเสีี�ยงกอ่นำการพิจิารณาคด ีเพิือ่
ชว่ยในการต้ดัีสนิใจวา่จะปลอ่ยต้วัผู้้ค้นกอ่นการพิจิารณาคดีี
หรอืไมนั่�น ศาลและเทศมณฑลสว่นใหญใ่ชเ้ครือ่งมอืในการ
ประเมนิความเสีย่ง (หรอืความเป็นไปไดี)้ ทีบ่คุคลทีไ่ดีรั้บ
การปลอ่ยต้วัจะไปกอ่อาชญากรรมใหมห่รอืไมป่รากฏต้วัใน
ศาลหรอืเปลา่ เครือ่งมอืเหลา่นี�ไดีรั้บการพัิฒนาจากการวจัิย
ทีแ่สดีงใหเ้ห็นวา่ผู้้ท้ีม่ลีกัษณะนสิยับางอยา่ง (เชน่ คนทีอ่ายุ
นอ้ย) มแีนวโนม้ทีจ่ะกอ่อาชญากรรมใหมห่รอืไมป่รากฏต้วั
ในศาล เครือ่งมอืกำาหนดีคะแนนต้ามลกัษณะนสิยัของผู้้ค้น 
ต้วัอยา่งเชน่ เครือ่งมอืหนึง่ใหค้ะแนนแกผู่้้ท้ีม่อีายนุอ้ยกวา่  
22 ปีเนือ่งจากมแีนวโนม้ทีจ่ะกอ่อาชญากรรมมากกวา่ผู้้ส้ง้
อาย ุในทำานองเดียีวกนั คนทีไ่มไ่ดีม้าปรากฏต้วัในศาลหลาย
ครั�งในอดีตี้ จะมโีอกาสนอ้ยทีจ่ะปรากฏต้วัในอนาคต้และจะ

การลงประชามต้ ิ“เห็นชอบ” อนุมตั้ ิและ “ไมเ่ห็นชอบ” 
ปฏเิสธ กฎหมายประจำาปี 2018 ทีจ่ะ:
• นำาระบบ ทีอ่งิจากความปลอดีภยัของสาธารณชนและ

ความเสีย่งจากการหลบหนอีอกนอกประเทศกอ่นการ
พิจิารณาคดีมีาใชแ้ทนทีเ่งนิประกนัต้วั (สำาหรับการขอ
สทิธิป์ลอ่ยต้วัออกจากเรอืนจำากอ่นการพิจิารณาคดี)ี

• จำากดัีการกกัขงับคุคลในเรอืนจำากอ่นการพิจิารณาคดีใีห ้
เฉพิาะผู้้ก้ระทำาความผู้ดิีอาญาทีไ่มร่า้ยแรงสว่นใหญเ่ทา่นั�น

สีรปุประมาณการผลกระที่บที่างการเงนิำติอ่
รฐับาลระดบัรฐัและระดบัที่อ้งถิ�นำข ั�นำสีดุที่า้ย 
โดยนำกัวเิคราะหก์ฎหมาย:

• อาจจะมคีา่ใชจ้า่ยระดีบัรัฐและระดีบัทอ้งถูิน่สำาหรับ
ขั �นต้อนใหมใ่นการปลอ่ยต้วันักโทษออกจากเรอืนจำา
กอ่นการพิจิาณาคดีรีาวหา้รอ้ยลา้นดีอลลารต์้อ่ปี ยงั
ไมม่คีวามชดัีเจนวา่คา่ใชจ้า่ยของรัฐทีเ่พิิม่ขึ�นบางสว่น
นี�จะถูก้ชดีเชยดีว้ยเงนิทนุทอ้งถูิน่ทีใ่ชจ้า่ยสำาหรับงาน
ประเภทนี�อย้ใ่นปัจจบุนัหรอืไม่

• คา่ใชจ้า่ยในเรอืนจำาของเทศมณฑลอาจลดีลงหลาย
สบิลา้นดีอลลารต์้อ่ปี

• ไมท่ราบถูงึผู้ลกระทบสดุีทา้ยต้อ่รายไดีจ้ากการเกบ็
ภาษีของรัฐและทอ้งถูิน่โดียทัว่ไป ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
บคุคลทีจั่บจา่ยคา่สนิคา้ แทนทีจ่ะจา่ยเงนิเพิือ่ใหไ้ดีรั้บ
การปลอ่ยต้วัจากเรอืนจำากอ่นการพิจิารณาคดี ี 

การวเิคราะหโ์ดยนำกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย
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การวเิคราะหโ์ดยนำกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย ติ่ อ

ไดีรั้บคะแนนมากขึ�น ระดีบัความเสีย่งของบคุคลจะพิจิารณา
จากจำานวนคะแนนทั �งหมดีทีไ่ดีรั้บ ระดีบัความเสีย่งนี�จะถูก้ใช ้
เพิือ่ชว่ยในการต้ดัีสนิใจวา่บคุคลนั�นควรไดีรั้บการปลอ่ยต้วั
หรอืไมแ่ละอย้ภ่ายใต้เ้งือ่นไขใดี 

ปลอ่ยติวัจากการประกนัำติวั
จำานำวนำเงนิำประกนัำติวัที่ี�กำาหนำดโดยศาลพิจิารณาคดี
แติล่ะแหง่ กฎหมายของรัฐกำาหนดีใหศ้าลพิจิารณาคดีใีน
แต้ล่ะเทศมณฑลกำาหนดีต้ารางรายการประกนัต้วั ต้าราง
รายการนี�แสดีงจำานวนเงนิประกนัทีต่้อ้งการสำาหรับการปลอ่ย
ต้วัสำาหรับอาชญากรรมแต้ล่ะครั �ง ต้ารางรายการประกนัต้วัโดีย
ทัว่ไปจะแต้กต้า่งกนัไปต้ามแต้ล่ะเทศมณฑล แต้ก่ำาหนดีการ
ประกนัต้วัมากกวา่สำาหรับอาชญากรรมทีร่า้ยแรงขึ�น ต้วัอยา่ง
เชน่ ต้ารางรายการประกนัต้วัของเทศมณฑลลอสแองเจอ
ลสีในปัจจบุนัต้อ้งใชเ้งนิ $20,000 สำาหรับการปลอมเอกสาร 
และ $250,000 สำาหรับการลอบวางเพิลงิบา้น
การประกนัำติวัมสีีองวธิ ีวธิกีารเหลา่นี�คอื: 

• มบีคุคลมายื�นำติอ่ศาล บคุคลสามารถูใหเ้งนิสดี
 ทรัพิยส์นิ หรอืสิง่ของอืน่ ๆ แกศ่าลพิจิารณาคดีี
 ซึง่เทา่กบัจำานวนเงนิประกนัต้วัทีจ่ำาเป็นสำาหรับการ
ปลอ่ยต้วั โดียทัว่ไปจะคนืให ้หากบคุคลนั�นปรากฏ
ต้วัในศาลต้ามทีก่ำาหนดี 

• มตีิวัแที่นำการประกนัำมายื�นำ บคุคลสามารถูจา่ย
คา่ธรรมเนยีมทีไ่มส่ามารถูขอคนืไดีใ้หก้บัต้วัแทน
ประกนัต้วัเพิือ่ซื�อพัินธบตั้รประกนัต้วัทีไ่ดีรั้บการ
สนับสนุนจากบรษัิทประกนัภยั โดียทัว่ไป คา่
ธรรมเนยีมนี�จะไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของจำานวนเงนิ
ประกนัต้วัของบคุคลนั�น โดียการมอบพัินธบตั้ร
ประกนัต้วั ต้วัแทนการประกนัต้วัยนิยอมทีจ่ะจา่ยเงนิ
ประกนัต้วัเต็้มจำานวน หากบคุคลนั�นไมป่รากฏต้วัใน
ศาลต้ามทีก่ำาหนดี หากเกดิีเหต้กุารณน์ี�ข ึ�น ต้วัแทน
ประกนัต้วัสามารถูขอรับการชำาระหนี�จากบคุคลนั�นไดี ้

หากไมม่าปรากฎติวั จะสีง่ผลใหจ้า่ยเงนิำประกนัำเต็ิมวงเงนิำ
ซ้�งเกดิข้�นำนำานำ ๆ คร ั�ง หากบคุคลใดีไมป่รากฏต้วัในศาลต้าม
ทีก่ำาหนดี ศาลสามารถูต้ดัีสนิใหเ้ป็นหนี�การประกนัต้วั กฎหมาย
ของรัฐกำาหนดีเมือ่ใดีต้อ้งจา่ยเงนิประกนัต้วัเต็้มจำานวน ต้วัอยา่ง
เชน่ จะไมม่กีารจา่ยเงนิคา่ประกนัต้วั หากบคุคลนั�นถูก้สง่กลบั
ไปยงัการควบคมุต้วัโดียหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายหรอืโดีย
เจา้หนา้ทีก่้ป้ระกนัต้วั (บางครั �งเรยีกวา่“ นักลา่เงนิรางวลั”) 
ภายใน 180 วนัหลงัจากทีศ่าลมคีำาต้ดัีสนิ นอกจากนี�ยงัไมม่ี
การจา่ยคา่ประกนัในกรณีอืน่ ๆ เชน่ หากศาลไมแ่จง้บรษัิท
ประกนัอยา่งถูก้ต้อ้งวา่ต้อ้งจา่ยเงนิประกนัต้วั ดีว้ยเหต้นุี� จะมี
การจา่ยเงนิเพิยีงเล็กนอ้ยเทา่นั�นในการประกนัต้วั เทศมณฑล
และเมอืงไดีรั้บเงนิประกนัต้วัทีจ่า่ยนี� 
อตุิสีาหกรรมพินัำธบตัิรประกนัำติวัที่ี�ควบคมุติรวจสีอบโดย
รฐั ซึง่รวมถูงึการออกใบอนุญาต้ต้วัแทนประกนัต้วั 2,500 คน
และการต้รวจสอบคา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็สำาหรับพัินธบตั้ร

ประกนัต้วัทีก่ำาหนดีโดียบรษัิทประกนัภยัประมาณ 20 แหง่
ทีค่นืพัินธบตั้รดีงักลา่ว รัฐยงัต้รวจสอบและสามารถูบรหิาร
จัดีการกบัขอ้รอ้งเรยีนต้อ่ต้วัแทนประกนัต้วัและบรษัิทประกนั
ภยัไดี ้นอกจากนี� รัฐยงัทำางานรว่มกบัรัฐบาลทอ้งถูิน่ในการ
ฟ้้องรอ้งการละเมดิีทางอาญาโดียต้วัแทนประกนัต้วัและ
บรษัิทประกนัภยัในศาล รัฐเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมเพิือ่ชว่ย
สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยดีา้นกฎระเบยีบ 
ในปี 2018 อตุ้สาหกรรมการประกนัต้วัไดีอ้อกพัินธบตั้รประกนั
ต้วัประมาณ $6 พัินลา้น และเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมพัินธบตั้ร
ประกนัต้วัประมาณ $560 ลา้น บรษัิทประกนัภยัจะต้อ้งจา่ย
ภาษีประกนัของรัฐรอ้ยละ 2.4 สำาหรับคา่ธรรมเนยีมเหลา่นี�—
ประมาณ $13 ลา้นในปี 2018 

การปลอ่ยติวัจากคกุอาจเกดิข้�นำในำชว่งเวลา
ที่ี�ติา่งกนัำกอ่นำการพิจิารณาคด ี
กระบวนำการปลอ่ยติวักอ่นำการฟ้้องกลา่วโที่ษ โดีย
ทัว่ไป สามารถูปลอ่ยต้วับคุคลออกจากเรอืนจำากอ่นการฟ้้อง
กลา่วโทษหลงัจากใหป้ระกนัต้วัต้ามทีร่ะบรุายการไวใ้นต้าราง
รายการประกนัต้วัสำาหรับอาชญากรรมบางอยา่ง ในบางเทศ
มณฑล ศาลพิจิารณาคดีสีามารถูอนุญาต้ใหห้น่วยงานอืน่ ๆ
(เชน่ กรมคมุประพิฤต้ขิองเทศมณฑล) ปลอ่ยต้วับคุคลบาง
คนโดียวธิ ีOR หรอืกอ่นการฟ้้องกลา่วโทษ บคุคลเหลา่นี�อาจ
จำาเป็นต้อ้งปฏบิตั้ติ้ามเงือ่นไขบางประการ (เชน่ การรายงานต้วั
เป็นประจำาต้อ่พินักงานคมุประพิฤต้ปิระจำาเทศมณฑล) ผู้้ท้ีไ่ม่
จา่ยคา่ประกนัต้วัหรอืไมไ่ดีรั้บการปลอ่ยต้วัโดียวธิ ีOR ไดีถู้ก้
ควบคมุต้วัจนกวา่จะมกีารฟ้้องกลา่วโทษ
กระบวนำการปลอ่ยติวัหลงัการฟ้้องกลา่วโที่ษ ในการฟ้้อง
กลา่วโทษ ศาลจะต้ดัีสนิวา่จะ (1) ขงับคุคลหรอืไม ่(2) เปลีย่น
จำานวนเงนิประกนัต้วัทีต่้อ้งใชใ้นการปลอ่ยต้วั หรอื(3) ปลอ่ย
ต้วับคุคลโดียวธิ ีOR ทีไ่มไ่ดีรั้บการปลอ่ยต้วัโดียวธิ ีOR และ
ไมส่ามารถูใหป้ระกนัต้วัไดีโ้ดียทัว่ไป กจ็ะถูก้คมุขงัในเรอืนจำา
ของเทศมณฑล ศาลสามารถูกำาหนดีใหผู้้้ท้ีไ่ดีรั้บการปลอ่ยต้วั
ปฏบิตั้ติ้ามเงือ่นไขบางประการ ในบางกรณี ผู้้ค้นจะถูก้เรยีก
เกบ็คา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปลอ่ยต้วักอ่นการพิจิารณา
คดี ีต้วัอยา่งเชน่ บคุคลอาจถูก้เรยีกเกบ็เงนิสำาหรับคา่ใชจ้า่ยใน
การต้รวจสอบทางอเิล็กทรอนกิสซ์ ึง่อาจเป็นเงือ่นไขทีศ่าลสัง่
ศาลสามารถูแกไ้ขคำาต้ดัีสนิเหลา่นี�ไดีจ้นกวา่จะมกีารพิจิารณา
คดีหีรอืจนกวา่คดีจีะคลีค่ลายดีว้ยวธิอีืน่ 

ขอ้ความของกฎหมายใหมว่า่ดว้ยการประกนัำ
ติวัและกอ่นำการการพิจิารณาคด ีในำปี 2018
ในปี 2018 สภานติ้บิญัญัต้ไิดีผู้้า่นและผู้้ว้า่การรัฐไดีล้งนามใน
กฎหมาย รา่งพิระราชบญัญัต้วิฒุสิภา (SB) 10 เพิือ่ขจัดีการ
ประกนัต้วัและเปลีย่นกระบวนการในการปลอ่ยต้วัออกจากเรอืน
จำากอ่นการพิจิารณาคดี ีกฎหมายนี�กำาหนดีจะมผีู้ลบงัคบัใชใ้น
วนัที ่1 ต้ลุาคม 2019 แต้ส่ ิง่นี�ไมไ่ดีเ้กดิีขึ�นเนือ่งจากการลง
ประชามต้เิกีย่วกบั SB 10 ทีม่คีณุสมบตั้สิำาหรับการลงคะแนน

การออกเสยีงประชามต้กิฎหมายทีจ่ะนำาระบบ ทีอ่งิจากความปลอดีภัยของ
สาธารณชนและความเสีย่งจากการหลบหนอีอกนอกประเทศกอ่นการพิจิาร

ณาคดีมีาใชแ้ทนทีเ่งนิประกนัต้ัว

ขอ้เสนอที่
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ขอ้เสนอที่ การออกเสยีงประชามต้กิฎหมายทีจ่ะนำาระบบ ทีอ่งิจากความปลอดีภัยของ
สาธารณชนและความเสีย่งจากการหลบหนอีอกนอกประเทศกอ่นการพิจิาร
ณาคดีมีาใชแ้ทนทีเ่งนิประกนัต้ัว25

นี�ในเดีอืนมกราคม 2019 ภายใต้รั้ฐธรรมน้ญแหง่รัฐ เมือ่การลง
ประชามต้เิกีย่วกบักฎหมายของรัฐฉบบัใหมม่คีณุสมบตั้สิำาหรับ
บตั้รลงคะแนน กฎหมายจะถูก้ระงับจนกวา่ผู้้ล้งคะแนนเสยีงจะ
พิจิารณาวา่จะมผีู้ลบงัคบัใชห้รอืไม ่

ขอ้เสีนำอ
 กำาหนำดวา่กฎหมายใหมว่า่ดว้ยการประกนัำติวัและ
กอ่นำการการพิจิารณาคดจีะมผีลบงัคบัใชห้รอืไม ่ขอ้
เสนอที ่25 เป็นการลงประชามต้เิกีย่วกบั SB 10 และจะ
ต้ดัีสนิวา่ขอ้เสนอจะมผีู้ลบงัคบัใชห้รอืไม ่การลงคะแนน
เสยีง “รับ” หมายความวา่ SB 10 จะมผีู้ลบงัคบัใช ้และ
การลงคะแนนเสยีง “ไมรั่บ” คอืการปฏเิสธ SB 10 โดีย
เฉพิาะอยา่งยิง่ การอนุมตั้ขิอ้เสนอนี�จะ (1) ยกเลกิการประกนั
ต้วั (2) สรา้งกระบวนการใหมส่ำาหรับการปลอ่ยต้วักอ่นการ
ฟ้้องกลา่วโทษ และ (3) เปลีย่นแปลงกระบวนการทีม่อีย้่
สำาหรับการปลอ่ยต้วัในการฟ้้องกลา่วโทษ 

ขจดัการปลอ่ยติวัจากการประกนัำติวั
ขอ้เสนอที ่25 ขจัดีการปลอ่ยต้วัจากเรอืนจำาในเทศมณฑล
ดีว้ยการประกนัต้วักอ่นพิจิารณาคดี ี

สีรา้งกระบวนำการใหมส่ีำาหรบัการปลอ่ยติวั
กอ่นำการฟ้้องกลา่วโที่ษ 
กำาหนำดการปลอ่ยติวัโดยอตัิโนำมตัิสิีำาหรบัอาชญากรรม
ประเภัที่ลหโุที่ษสีว่นำใหญ ่ขอ้เสนอนี�กำาหนดีใหบ้คุคลที่
ถูก้คมุขงัในเทศมณฑลโทษสำาหรับความผู้ดิีอาญาประเภท
ลหโุทษสว่นใหญ ่ซึง่เป็นอาชญากรรมทีร่า้ยแรงนอ้ยกวา่
ความผู้ดิีอาญาอกุฉกรรจ ์จะไดีรั้บการปลอ่ยต้วัโดียอตั้โนมตั้ิ
ภายใน 12 ชัว่โมงหลงัจากถูก้จำาคกุ คนบางคนทีถู่ก้จำาคกุ
เนือ่งจากความผู้ดิีอาญาประเภทลหโุทษ เชน่ ผู้้ท้ีถู่ก้จำาคกุ
เนือ่งจากความรนุแรงในครอบครัวหรอืผู้้ท้ีไ่มป่รากฏต้วัในศาล
มากกวา่สองครั �งในปีทีผู่้า่นมาจะไมไ่ดีรั้บการปลอ่ยต้วัโดีย
อตั้โนมตั้ ิ
การปลอ่ยติวัสีำาหรบัความผดิอาญาอกุฉกรรจแ์ละความ
ผดิอาญาประเภัที่ลหโุที่ษบางอยา่งจำาเป็นำติอ้งมกีาร
ประเมนิำ ขอ้เสนอนี�กำาหนดีใหผู้้้ท้ีถู่ก้จำาคกุในขอ้หา (1) ความ
ผู้ดิีอาญาอกุฉกรรจ ์และ (2) ความผู้ดิีอาญาประเภทลหโุทษ
ทีไ่มม่สีทิธิไ์ดีรั้บการปลอ่ยต้วัอตั้โนมตั้ไิดีรั้บการประเมนิ
ความเสีย่งในการกอ่อาชญากรรมใหมห่รอืไมป่รากฏต้วัใน
ศาลหากไดีรั้บการปลอ่ยต้วั เจา้หนา้ทีป่ระเมนิจะรวบรวม
ขอ้มล้บางอยา่ง รวมถูงึระดีบัความเสีย่งของแต้ล่ะคนต้ามที่
กำาหนดีโดียเครือ่งมอืประเมนิความเสีย่งกอ่นการไต้ส่วน โดีย
ทัว่ไปเจา้หนา้ทีจ่ะต้อ้งปลอ่ยต้วับคุคลทีพ่ิบวา่มคีวามเสีย่ง
ต้ำา่ บคุคลทีม่คีวามเสีย่งปานกลางบางคนจะไดีรั้บการปลอ่ย
ต้วัโดียเจา้หนา้ทีป่ระเมนิหรอืโดียผู้้พ้ิพิิากษา ขึ�นอย้ก่บักฎ
เกณฑท์ีก่ำาหนดีโดียศาลพิจิารณาคดีแีต้ล่ะแหง่ บคุคลผู้้ท้ีไ่ดี ้
รับการปลอ่ยต้วั จำาเป็นต้อ้งปฏบิตั้ติ้ามเงือ่นไขบางประการ

 เงือ่นไขเหลา่นี�อาจรวมถูงึการควบคมุดีแ้ล เชน่ การรายงาน
ต้วัต้ามปกต้กิบัพินักงานคมุประพิฤต้ปิระจำาเทศมณฑลหรอื
การต้รวจสอบทางอเิล็กทรอนกิส ์อยา่งไรกต็้าม เงือ่นไขของ
ผู้้ท้ีม่คีวามเสีย่งต้ำา่ไมส่ามารถูรวมถูงึการควบคมุดีแ้ลไดี ้ศาล
สามารถูเปลีย่นแปลงเงือ่นไขไดีห้ากมเีหต้ผุู้ลทีด่ี ีซึง่แต้ก
ต้า่งจากกฎหมายปัจจบุนั ทีไ่มม่กีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมใดี
 ๆ ต้ามเงือ่นไขการปลอ่ยต้วั ผู้้ท้ีม่คีวามเสีย่งสง้ ผู้้ท้ีม่คีวาม
เสีย่งปานกลางทีไ่มไ่ดีรั้บการปลอ่ยต้วัและคนอืน่ ๆ (เชน่ผู้้ท้ี่
ถูก้กลา่วหาวา่เป็นความผู้ดิีอาญาอกุฉกรรจท์ีร่นุแรงบางอยา่ง
 รวมถูงึการฆาต้กรรมหรอืการวางเพิลงิบา้น) จะยงัคงอย้ใ่น
เรอืนจำาของเทศมณฑลจนกวา่จะมกีารฟ้้องกลา่วโทษ การ
ประเมนิและการปลอ่ยต้วัใดี ๆ จะต้อ้งเสร็จสิ�นภายในเวลาไม่
เกนิ 36 ชัว่โมงนับจากบคุคลทีถู่ก้คมุขงั
ศาลพิจิารณาคดทีี่ี�รบัผดิชอบการประเมนิำกอ่นำการ
พิจิารณาคด ีขอ้เสนอที ่25 ทำาใหศ้าลพิจิารณาคดีมีคีวาม
รับผู้ดิีชอบในการประเมนิกอ่นการไต้ส่วน ซึง่รวมถูงึกจิกรรม
ต้า่งๆ เชน่ (1) กำาหนดีระดีบัความเสีย่งโดียใชเ้ครือ่งมอื
ประเมนิความเสีย่งกอ่นการพิจิารณาคดี ี(2) รวบรวมขอ้มล้
เพิิม่เต้มิทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งของบคุคล (3) ปลอ่ย
บคุคลบางคนต้ามระดีบัความเสีย่ง และ (4) เสนอเงือ่นไข
ของการปลอ่ยต้วักอ่นการพิจิารณาคดีตี้อ่ศาล ศาลพิจิารณา
คดีอีาจใชพ้ินักงานของศาลเป็นเจา้หนา้ทีป่ระเมนิหรอืทำา
สญัญากบัหน่วยงานสาธารณะในทอ้งถูิน่บางแหง่ (เชน่ กรม
คมุประพิฤต้ขิองเทศมณฑล) เพิือ่ดีำาเนนิกจิกรรมเหลา่นี�
 หากทั �งศาลหรอืหน่วยงานสาธารณะในทอ้งถูิน่ทีม่อีย้ ่ไม่
เต็้มใจหรอืสามารถูทำาไดีศ้าลสามารถูทำาสญัญากบัหน่วยงาน
สาธารณะในทอ้งถูิน่ทีส่รา้งขึ�นโดียเฉพิาะเพิือ่ดีำาเนนิกจิกรรม
เหลา่นี�

การเปลี�ยนำแปลงกระบวนำการปลอ่ยติวั ณ
การฟ้้องกลา่วโที่ษ
ณ การฟ้้องกลา่วโทษ โดียทัว่ไปผู้้ท้ีถู่ก้จำาคกุจะไดีรั้บการ
ปลอ่ยต้วัโดียวธิ ีOR ทนายความประจำาเทศมณฑลสามารถู
ขอใหม้กีารไต้ส่วนเพิือ่กกัขงับคุคลไวใ้นเรอืนจำาจนกวา่จะมี
การพิจิารณาคดี ีไมว่า่พิวกเขาจะไดีรั้บการปลอ่ยต้วักอ่นหนา้
นี�หรอืไม ่บคุคลจะถูก้ควบคมุต้วัในบางสถูานการณเ์ทา่นั�น
เชน่ หากศาลต้ดัีสนิวา่ไมม่เีงือ่นไขใดีทีท่ำาใหม้ัน่ใจไดีว้า่พิวก
เขาจะไมก่อ่อาชญากรรมหรอืไมป่รากฏต้วัในศาล ผู้้ท้ีไ่ดีรั้บ
การปลอ่ยต้วัเหลา่นี�อาจต้อ้งปฏบิตั้ติ้ามเงือ่นไขบางประการ
แต้ไ่มส่ามารถูเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมต้ามเงือ่นไขการปลอ่ยต้วั
ไดี ้หลงัการฟ้้องกลา่วโทษ อยัการประจำาเทศมณฑลหรอื
ผู้้พ้ิทิกัษ์สาธารณะสามารถูขอใหม้กีารไต้ส่วนพิจิารณาการ
กกัขงัในบางสถูานการณ ์เชน่ หากมหีลกัฐานใหมใ่นคดี ีศาล
สามารถูปรับเปลีย่นคำาต้ดัีสนิ OR และเงือ่นไขของการปลอ่ย
ต้วัไดีใ้นบางสถูานการณ ์เชน่ หากเจา้หนา้ทีป่ระเมนิขอ้มล้
กอ่นการพิจิารณาคดีใีหข้อ้มล้ใหม ่
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ผลกระที่บติอ่งบประมาณ
ขอ้เสนอที ่25 จะสง่ผู้ลกระทบต้อ่คา่ใชจ้า่ยทั �งของรัฐและ
ทอ้งถูิน่ ผู้ลกระทบทีเ่กดิีขึ�นจรงิเหลา่นี�เป็นสิง่ทีไ่มแ่น่นอน
และจะขึ�นอย้ก่บัวธิทีีข่อ้เสนอนี�จะนำาไปต้คีวามและนำาไปใช ้
ต้วัอยา่งเชน่ ไมม่คีวามชดัีเจนวา่มกีีค่นทีศ่าลจะปลอ่ยต้วักอ่น
การพิจิารณาคดีแีละเงือ่นไขกีอ่ยา่งทีพ่ิวกเขาจะต้อ้งปฏบิตั้ ิ
ต้าม ดีว้ยเหต้นุี� ผู้ลกระทบอาจสง้หรอืต้ำา่กวา่การประมาณการ
ดีา้นลา่งนี�
คา่ใชจ้า่ยที่ี�เพิิ�มข้�นำในำการปลอ่ยติวักอ่นำการไติส่ีวนำของ
รฐัและที่อ้งถิ�นำ กระบวนการปลอ่ยต้วักอ่นการพิจิารณาคดีี
ใหมจ่ะเพิิม่ภาระงานใหก้บัศาลพิจิารณาคดีขีองรัฐ เชน่เดียีว
กบัทนายความเขต้ประจำาเทศมณฑลและผู้้พ้ิทิกัษ์สาธารณะ
ต้วัอยา่งเชน่ จะมภีาระงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไต้ส่วนเกีย่วกบั
การกกัขงั ปรมิาณงานทีเ่พิิม่ขึ�นนี�สามารถูชดีเชยไดีโ้ดียการลดี
ปรมิาณงานอืน่ ๆ ต้วัอยา่งเชน่ ภาระงานจากการไต้ส่วนเกีย่ว
กบัจำานวนเงนิทีต่้อ้งประกนัต้วัจะถูก้ต้ดัีออก 
นอกจากนี� คา่ใชจ้า่ยของรัฐจะเพิิม่ขึ�นเนือ่งจากศาลพิจิารณา
คดีขีองรัฐจะรับผู้ดิีชอบในการประเมนิลว่งหนา้ รัฐยงัมแีนว
โนม้ทีจ่ะมคีา่ใชจ้า่ยในการกำากบัดีแ้ลทีเ่พิิม่ขึ�น เชน่ เนือ่งจาก
จำานวนคนทีไ่ดีรั้บการดีแ้ลเพิิม่ขึ�นหลงัจากไดีรั้บการปลอ่ยต้วั
กอ่นการพิจิารณาคดีี
โดียรวมแลว้ คา่ใชจ้า่ยกอ่นำการพิจิารณาคดขีองรฐัและ
ที่อ้งถิ�นำที่ี�เพิิ�มข้�นำอาจอยูใ่นำระดบักลางหลายรอ้ยลา้นำ
ดอลลารต์ิอ่ปี ซึง่จำานวนนี�นอ้ยกวา่รอ้ยละ 1 ของงบประมาณ
กองทนุทัว่ไปในปัจจบุนัของรัฐ การเพิิม่ขึ�นของต้น้ทนุใน
ปรมิาณทีเ่กดิีขึ�นจรงิจะขึ�นอย้ก่บัปัจจัยต้า่ง ๆ ปัจจัยหลกั ๆ 
ไดีแ้ก ่จำานวนผู้้ไ้ดีรั้บการปลอ่ยต้วักอ่นการพิจิารณาคดี ีเงือ่นไข
ในการปลอ่ยต้วั (เชน่ ต้อ้งมกีารควบคมุดีแ้ลมากนอ้ยเทา่ใดี) 
และคา่ใชจ้า่ยของเงือ่นไขเหลา่นี� ไมช่ดัีเจนวา่คา่ใชจ้า่ยของรัฐ
ทีเ่พิิม่ขึ�นบางสว่นจะชดีเชยคา่ใชจ้า่ยของรัฐบาลทอ้งถูิน่ทีม่อีย้่
สำาหรับภาระงานกอ่นการพิจิารณาคดีหีรอืไม ่
ลดคา่ใชจ้า่ยเรอืนำจำาเที่ศมณฑล ขอ้เสนอนี�จะลดีจำานวน
ประชากรเรอืนจำาในเทศมณฑลลง ซึง่สว่นใหญเ่พิราะมี
คนจำานวนมากทีน่่าจะไดีรั้บการปลอ่ยต้วักอ่นโดียวธิ ีOR 
มากกวา่ทีจ่ะอย้ใ่นเรอืนจำา ต้วัอยา่งเชน่ บางคนทีไ่มส่ามารถู
จา่ยเงนิประกนัต้วัไดี ้จะไดีรั้บการปลอ่ยต้วัภายใต้ก้ระบวนการ
พิจิารณาคดีใีหม ่อยา่งไรกต็้าม การลดีจำานวนประชากรใน

การออกเสยีงประชามต้กิฎหมายทีจ่ะนำาระบบ ทีอ่งิจากความปลอดีภัยของ
สาธารณชนและความเสีย่งจากการหลบหนอีอกนอกประเทศกอ่นการพิจิาร

ณาคดีมีาใชแ้ทนทีเ่งนิประกนัต้ัว

ขอ้เสนอที่
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เรอืนจำานี�อาจถูก้ชดีเชยดีว้ยปัจจัยอืน่ ๆ ต้วัอยา่งเชน่ บาง
คนทีอ่าจไดีรั้บการประกนัต้วัออกมา อาจต้อ้งถูก้ควบคมุ
ต้วัจนกวา่จะไดีรั้บการพิจิารณาคดี ีโดียสทุธแิลว้ เราคาดี
การณว์า่การลดีจำานวนประชากรทีถู่ก้ต้อ้งคมุขงันี� จะชว่ย
ลดีคา่ใชจ้า่ยใหก้บัเรอืนจำาในเทศมณฑลทอ้งถูิน่ซึง่อาจมี
มล้คา่สง้หลายสบิลา้นดีอลลารต์้อ่ปีไดี ้การลดีลงจรงิจะขึ�น
อย้ก่บัจำานวนคนทีถู่ก้จำาคกุและการต้ดัีสนิปลอ่ยต้วัของศาล
ทรัพิยากรเหลา่นี�น่าจะนำาไปใชก้บักจิกรรมอืน่ ๆ ของเทศ
มณฑล 
ผลกระที่บติอ่รายไดภ้ัาษขีองรฐัและที่อ้งถิ�นำ ขอ้เสนอนี�จะ
สง่ผู้ลกระทบต้อ่รายไดีจ้ากภาษีทั �งของรัฐและทอ้งถูิน่ ในแง่
หนึง่ จะชว่ยลดีรายไดีจ้ากภาษีของรัฐและทอ้งถูิน่ ต้วัอยา่ง
เชน่ บรษัิทประกนัจะไมจ่า่ยภาษีคา่ธรรมเนยีมสญัญาการ
ประกนัต้วัอกีต้อ่ไป ในอกีแงห่นึง่ รายไดีจ้ากภาษีของรัฐและ
ทอ้งถูิน่อาจเพิิม่ขึ�น ต้วัอยา่งเชน่ ผู้้ค้นสามารถูซื�อสนิคา้ดีว้ย
เงนิซึง่จะถูก้ใชไ้ปกบัคา่ธรรมเนยีมการประกนัต้วั หากสนิคา้
เหลา่นี�ต้อ้งเสยีภาษีการขาย สิง่นี�จะเพิิม่รายไดีจ้ากภาษีทั �ง
ของรัฐและทอ้งถูิน่ ผู้ลกระทบสทุธทิั �งหมดีต้อ่เศรษฐกจิและ
รายไดีข้องรัฐและทอ้งถูิน่ยงัไมส่ามารถูระบไุดี ้

โปรดไปที่ี� http://cal-access.sos.ca.gov/ 
campaign/measures/ เพิื�อดรูายชื�อ 

คณะกรรมการที่ี�ไดร้บัการจดัติ ั�งข ้�นำเฉพิาะเพิื�อ 
สีนำบัสีนำนุำหรอืคดัคา้นำขอ้เสีนำอนำี�

โปรดไปที่ี� http://www.fppc.ca.gov/ 
transparency/top-contributors.html  

เพิื�อดรูายชื�อผูบ้รจิาคเงนิำจำานำวนำสีงูสีดุ  
10 รายแรกของคณะกรรมการ 

หากที่า่นำติอ้งการสีำาเนำาเนำื�อหาฉบบัเต็ิมของขอ้เสีนำอรฐั
นำี� กรณุาโที่รศพัิที่ต์ิดิติอ่เลขาธกิารรฐัไดท้ี่ ี�หมายเลข  

(855) 345-3933 หรอืที่า่นำสีามารถสีง่อเีมลถง้ 
vigfeedback@sos.ca.gov ที่า่นำจะไดร้บัเอกสีารที่าง 

ไปรษณียโ์ดยไมเ่สียีคา่ใชจ้า่ยแติอ่ยา่งใด


