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DỰ LUẬT

17 PHỤC HỒI QUYỀN BỎ PHIẾU SAU KHI ĐÃ MÃN ÁN TÙ.  
TU CHÍNH HIẾN PHÁP CỦA LẬP PHÁP.

★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 17  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 17  ★

Những người đề nghị xác nhận rằng Dự Luật 17 sẽ phục 
hồi quyền bỏ phiếu của người phạm trọng tội bị kết án 
“sau khi họ chấp hành xong án tù.” ĐIỀU NÀY LÀ SAI.
SỰ THẬT: Ở California, tạm tha là một phần hợp pháp 
của án tù và một người phạm trong tội bị kết án phải 
chấp hành xong quyết định tạm tha sau khi ra tù 
để hoàn thành bản án và được phục hồi quyền bỏ 
phiếu. Dự Luật 17 sẽ loại bỏ quy định quan trọng này.
Những người đề nghị không nói với quý vị rằng 30 
tiểu bang có nhiều quy định hơn là hoàn thành thời 
hạn ngồi tù, trước khi người phạm trọng tội được phục 
hồi quyền bỏ phiếu. Hầu hết các tiểu bang yêu cầu 
chấp hành xong thời hạn tạm tha trong khi một số 
tiểu bang yêu cầu bổ sung hành động hành pháp.
Tuy những người đề nghị đã nêu bật hai câu chuyện 
về những tội phạm được ra tù, “Richard” và “Andrew,” 
nhưng họ không chia sẻ với quý vị về tiền án của 
những tội phạm đó—như thể tội trộm cắp, cướp có 
vũ trang, giết người và ấu dâm đều như nhau. Không 
gì có thể hơn được sự thật.
SỰ THẬT: Cứ mỗi trường hợp “Richard” hoặc 
“Andrew” thì lại có một trường hợp “Robert” hoặc 

“Scott” mà phạm trọng tội về bạo lực trong thời gian 
tạm tha. Dự luật 17 phục hồi quyền bỏ phiếu trước 
khi người phạm trọng tội chấp hành xong bản án 
tạm tha quan trọng này.
Tạm tha là khoảng thời gian điều chỉnh khi những 
người phạm trọng tội bạo lực chứng tỏ họ không còn 
là mối đe dọa bạo lực đối với những công dân vô tội 
sống trong một xã hội dân sự. Mọi hành động của họ 
đều được theo dõi và giám sát bởi một viên chức tiểu 
bang đã qua đào tạo.
KẾT LUẬN: DỰ LUẬT 17 SẼ CHO PHÉP CÁC TỘI PHẠM BỊ KẾT 
ÁN SÁT NHÂN, HIẾP DÂM, ẤU DÂM VÀ CÁC TỘI NGHIÊM 
TRỌNG VÀ BẠO LỰC KHÁC ĐƯỢC BỎ PHIẾU TRƯỚC KHI 
CHẤP HÀNH XONG BẢN ÁN CỦA HỌ BAO GỒM TẠM THA.
Dự luật 17 không phải là công lý. BẦU KHÔNG CHO DỰ 
LUẬT 17
HARRIET SALARNO, Nhà Sáng Lập
Crime Victims United of California
JIM NIELSEN, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California
RUTH WEISS, Phó Chủ Tịch
Election Integrity Project California 

BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 17
Dự luật 17 rất đơn giản—nó phục hồi quyền bỏ phiếu 
của một người sau khi người đó đã mãn hạn tù.
 • Khi một người hoàn thành án tù, họ nên được 
khuyến khích tái hòa nhập xã hội và đóng góp vào 
cộng đồng của họ. Việc phục hồi quyền bỏ phiếu của 
họ sẽ thực hiện điều đó. Sự hòa nhập cộng đồng có 
liên quan đến tỉ lệ tái phạm thấp hơn. Khi mọi người 
cảm thấy rằng họ là thành viên có giá trị trong cộng 
đồng, họ sẽ có ít khả năng tái phạm phải quay lại nhà 
tù hơn.
 • 19 tiểu bang khác cho phép người dân được bỏ 
phiếu khi họ đã chấp hành xong án tù của mình. Đã 
đến lúc California nên làm điều tương tự.
 • Một nghiên cứu của Florida cho thấy những người 
đã mãn hạn tù và được phục hồi quyền bầu cử ít có 
khả năng phạm tội hơn trong tương lai.
 • Gần 50,000 người dân California mà đã chấp hành 
xong án tù nộp thuế ở cấp địa phương, tiểu bang và 
liên bang.  Tuy nhiên, họ không thể bỏ phiếu ở bất kỳ 
cấp chính quyền nào.
DỰ LUẬT 17 SẼ CÓ CÁC TÁC ĐỘNG THỰC SỰ TRONG 
ĐỜI SỐNG—CÂU CHUYỆN TỪ NHỮNG NGƯỜI DÂN 
CALIFORNIA ĐÃ CHẤP HÀNH XONG BẢN ÁN CỦA 
MÌNH
Sau khi được hội đồng quản chế trao trả quyền dự 
do, Richard đã sốc khi biết rằng mình vẫn không thể 
bỏ phiếu bầu ở California. Trong 20 năm qua, Richard 
đã trở thành người mà ông mô tả là “một người được 
tạo nên vì người khác” — giúp phát triển một chương 
trình cố vấn về ma túy và bia rượu khi vẫn còn trong 
tù và ủng hộ các chính sách tư pháp hình sự tốt hơn. 

"Tôi làm việc chăm chỉ, phục vụ cho cộng đồng của 
mình, nộp thuế, đóng góp và tôi vẫn là công dân của 
đất nước này," Richard cho biết. "Tôi tin rằng những 
điều đó giúp tôi đủ điều kiện để có lại quyền bỏ 
phiếu."
Andrew là một cựu chiến binh Hải quân phục vụ đất 
nước của mình nhưng lại phát sinh chứng nghiện 
rượu và mắc sai lầm lớn dẫn đến phải ngồi tù. Ông 
đã được tạm tha nhờ vào nỗ lực cải tạo tốt và giờ đây 
khi đã mãn hạn tù, ông ấy đang xây dựng một cuộc 
sống mới với tư cách là một cựu chiến binh đang học 
hỏi để đóng góp cho cộng đồng. Andrew cho hay, “Tôi 
tin tưởng rằng bạn sẽ đạt được thành quả trong cuộc 
sống nếu bạn làm việc chăm chỉ và tôi tin rằng nếu có 
được quyền bỏ phiếu, tôi có thể trở thành một thành 
viên hoàn chỉnh trong cộng đồng của mình.”
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 17
Tạm tha được xem là khoảng thời gian để tái hòa 
nhập cộng đồng. Người được tạm tha đã hoàn thành 
xong án tù, có thể nuôi gia đình, làm việc, nộp thuế 
và đóng góp cho xã hội dưới mọi hình thức khác. Việc 
phục hồi tính hội đủ điều kiện bỏ phiếu của một người 
sẽ xóa bỏ sự kỳ thị và giúp tăng cường sự kết nối của 
họ với cộng đồng.
Yeson17.vote #FreetheVote
CAROL MOON GOLDBERG, Chủ Tịch
Liên Đoàn Nữ Cử Tri California
JAY JORDAN, Giám Đốc Điều Hành
Californians for Safety and Justice
KEVIN MCCARTY, Thành Viên Nghị Viện
Tác Giả của Dự Luật 17
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BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 17
Những người phản đối DỰ LUẬT 17 đang sử dụng các 
chiến thuật hăm dọa để cố gắng ngăn cản quý vị sửa 
đổi chính sách bỏ phiếu gần 50 năm tuổi đã lỗi thời.
THỰC TẾ LÀ:
 • Dự luật 17 sẽ chỉ phục hồi quyền bỏ phiếu của công 
dân sau khi mãn hạn tù, điều này khiến California 
giống với 19 tiểu bang khác mà cũng đã làm như vậy.
 • Sau khi một luật tương tự được thay đổi ở Florida, 
một nghiên cứu của ủy ban quản chế đã cho thấy 
rằng những công dân đã mãn hạn tù và được phục 
hồi quyền bỏ phiếu sẽ ít phạm tội hơn trong tương lai.
 • Tạm tha được xem là khoảng thời gian để tái hòa nhập 
cộng đồng. Những công dân được tạm tha đã hoàn 
thành xong án tù, có thể nuôi gia đình, làm việc, nộp 
thuế và đóng góp cho xã hội dưới mọi hình thức khác.
 • Gần 50,000 người dân California mà đã chấp hành 
xong bản án tù nộp thuế ở cấp địa phương, tiểu 
bang và liên bang, tuy nhiên lại không thể bỏ phiếu ở 

bất kỳ cấp chính quyền nào.
ĐỪNG TIN NHỮNG NGƯỜI PHẢN ĐỐI VÀ CHIẾN 
THUẬT HĂM DỌA CỦA HỌ. ĐẢNG VIÊN DÂN CHỦ VÀ 
ĐẢNG VIÊN CỘNG HÒA ỦNG HỘ DỰ LUẬT 17
 • Hơn hai phần ba thành viên trong cơ quan lập 
pháp của tiểu bang—Đảng Viên Dân Chủ và Đảng 
Viên Cộng Hòa, ủng hộ việc yêu cầu cử tri California 
cân nhắc Dự Luật 17.
 • Dự Luật 17 không làm thay đổi thời hạn tù của bất 
kỳ ai, kể cả những người bị kết án phạm tội nghiêm 
trọng hoặc bạo lực.
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 17!
CAROL MOON GOLDBERG, Chủ Tịch
Liên Đoàn Nữ Cử Tri California
JAY JORDAN, Giám Đốc Điều Hành
Californians for Safety and Justice
ABDI SOLTANI, Giám Đốc Điều Hành
Liên Minh Tự Do Dân Sự Hoa Kỳ (ACLU)—Miền Bắc 
California 

DỰ LUẬT 17 SẼ CHO PHÉP CÁC TỘI PHẠM BỊ KẾT ÁN SÁT 
NHÂN, HIẾP DÂM, LẠM DỤNG TÌNH DỤC TRẺ EM, BẮT 
CÓC, HÀNH HUNG, TỘI PHẠM SỬ DỤNG SÚNG THEO 
BĂNG ĐẢNG VÀ BUÔN NGƯỜI ĐƯỢC BỎ PHIẾU TRƯỚC 
KHI CHẤP HÀNH XONG BẢN ÁN CỦA HỌ BAO GỒM TẠM 
THA.
Vào năm 1974, cử tri California đã phê chuẩn việc phục 
hồi quyền bỏ phiếu cho người phạm trọng tội bị kết án 
sau khi họ đã chấp hành xong bản án (bao gồm tạm 
tha). Gần đây, các dự luật cải tổ nhà tù của California đã 
chuyển tất cả ngoại trừ các tội phạm trọng tội nhất từ 
các nhà tù tiểu bang về các nhà tù địa phương. Những 
người bị kết án phạm trọng tội phi bạo lực như trộm xe 
hoặc buôn bán ma túy sẽ bị giam trong nhà tù quận và 
có quyền bỏ phiếu trong khi đang chấp hành bản án của 
họ. Không có án tạm tha dành cho họ.
ÁN TẠM THA Ở CALIFORNIA DÀNH CHO CÁC TỘI PHẠM 
NGHIÊM TRỌNG VÀ BẠO LỰC.
Các tội phạm phải ngồi tù đã bị kết án sát nhân hoặc 
ngộ sát, cướp của, hiếp dâm, ấu dâm hoặc các tội 
nghiêm trọng và bạo lực khác và tội phạm tình dục. Họ 
đã đối xử tàn nhẫn với những công dân vô tội, tuân thủ 
pháp luật, những người bị ám ảnh cả đời mỗi khi những 
tội ác đó tái hiện trong các cơn ác mộng. Trong tâm trí 
và cảm xúc, những âm thanh, mùi và trải nghiệm hàng 
ngày nhất định sẽ luôn đưa họ trở lại hiện trường phạm 
tội, và với họ, bản án không bao giờ kết thúc. Việc biết 
rằng những kẻ đã gây ra tội ác cho họ sẽ có sự bình 
đẳng xã hội trước khi những kẻ đó cải tạo hoàn toàn chỉ 
làm tăng thêm nỗi đau và sự bất hạnh suốt đời của họ.
TẠM THA LÀ ĐỂ CHỨNG MINH SỰ CẢI TẠO TRƯỚC KHI 
ĐƯỢC PHỤC HỒI SỰ TỰ DO HOÀN TOÀN, BAO GỒM CẢ 
QUYỀN BỎ PHIẾU.
Những người phạm tội được ra khỏi NHÀ TÙ sau khi 
chấp hành một thời hạn ngồi tù vì một trọng tội nghiêm 
trọng hoặc bạo lực phải hoàn thành thời gian tạm tha 
(thường là ba năm) như một phần của bản án. Tạm tha 
là giai đoạn điều chỉnh khi người phạm trọng tội bạo 
lực chứng tỏ mong muốn điều chỉnh hành vi đúng mực 

trong một xã hội tự do. Mọi hành động của họ đều được 
theo dõi và giám sát bởi một viên chức tiểu bang đã qua 
đào tạo. Nếu tiểu bang không tin tưởng để họ lựa chọn nơi 
ở hoặc di chuyển, kết giao với ai và làm công việc gì, chính 
quyền KHÔNG ĐƯỢC tin tưởng họ trong việc đưa ra những 
quyết định sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và tài chính của tất 
cả các thành viên khác trong xã hội. 
HẦU HẾT NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC TẠM THA ĐỀU SA NGÃ 
VÀ 50% TRONG SỐ HỌ BỊ KẾT ÁN PHẠM TỘI MỚI. 
Thật không may, có khoảng một nửa số người được tạm 
tha phạm tội mới trong vòng ba năm kể từ khi ra tù. Rõ 
ràng rằng, họ chưa sẵn sàng để gia nhập vào xã hội của 
những công dân tuân thủ pháp luật. Phần thưởng và 
đặc quyền trong cuộc sống phải được trao cho những 
người xứng đáng. Việc trao cho tội phạm bạo lực quyền 
bỏ phiếu trước khi họ chấp hành xong bản án đầy đủ, 
trong đó BAO GỒM KHOẢNG THỜI GIAN TẠM THA, cũng 
giống như cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho 
học sinh mới hết lớp mười vậy. Điều đó thật phi lý và sẽ 
gây tổn hại đến tương lai của họ và của cả xã hội. 
CÔNG LÝ YÊU CẦU BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 17. 
Nạn nhân tội ác đáng được hưởng công lý. Việc trao 
cho tội phạm bạo lực quyền bỏ phiếu trước khi họ chấp 
hành xong bản án không phải là công lý. Kẻ phạm tội 
cũng đáng bị trừng trị bởi công lý. Sự tự tôn của họ phụ 
thuộc vào việc biết rằng họ đã đền bù đầy đủ cho tội ác 
của mình và có được cơ hội thứ hai. Người dân California 
xứng đáng có được một hệ thống công lý, trong đó kẻ 
phạm tội phải trả giá cho tội ác của họ, phải chứng minh 
khả năng cải tạo của họ và chỉ sau khi thực hiện được 
những điều đó mới được chào đón trở lại xã hội dân sự. 
Dự luật 17 là KHÔNG phải là công lý. 
BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 17
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