
TANONG NG ESTADO BLG. 2

Amyenda sa Saliga’ng Batas ng Nevada

Pinagsama’ng Resolusyon ng Pagpupulong Blg. 2 sa Ika-79 Sesyon 

PAGSASAAYOS (TANONG SA BALOTA)

Dapat bang amyendahan ang Saliga’ng Batas ng Nevada upang: (1) alisin ang isang umiiral na probisyon 
na kumikilala sa kasal bilang sa pagitan lamang ng isang taong lalaki at isang taong babae at atasan ang 
Estado ng Nevada at ang mga nasasakupa’ng subdibisyon pampulitika na kilalanin ang mga kasal at 
maglabas ng mga lisensya sa pagpapakasal ng isang magkasintahan, anuman ang kasarian; (2) atasan 
na ang lahat ng ligal na may bisa’ng kasal ay tratuhin nang pantay sa ilalim ng batas; at (3) magtatag 
ng isang karapatan para sa mga relihiyoso’ng samahan at mga miyembro ng simbahan na tumanggi’ng 
magsagawa ng kasal at magtakda na walang sinuma’ng tao ang may karapatan na magsagawa ng 
anumang habol laban sa kanila dahil sa pagtupad nang karapatan?

   Oo ............... o
   Hindi............ o

PALIWANAG AT PANGUNGUSAP

PALIWANAG—Ang panukala’ng ito sa balota ay mag-aalis sa isang umiiral na probisyon sa Saliga’ng 
Batas ng Nevada na nagtatakda na ang kasal lamang sa pagitan ng isang taong lalaki at isang taong 
babae ang maaaring kilalanin at bigyan ng bisa sa Nevada.  Batay sa isang desisyon ng Korte Suprema 
ng Estados Unidos noong 2015, ang probisyon sa konstitusyon ng estado ay kasalukuya’ng pinigilan ng 
batas ng konstitusyon pederal at samakatuwid ay hindi maaaring ipatupad.

Bilang karagdagan, batay sa desisyon ng Korte Suprema ng Estados Unidos, ang bawat Estado ay dapat: 
(1) mag-bigay ng mga lisensya sa kasal sa mga magkasintahan na pareho ang kasarian katulad ng mga 
termino at kundisyon tulad ng sa mga magka-iba ang kasarian; at (2) kilalanin ang kasal nang pareho 
ang kasarian na may bisa’ng ginanap sa ibang estado.  Ang panukala’ng ito sa balota ay babaguhin ang 
Saliga’ng Batas ng Nevada upang hingin na ang Estado ng Nevada at ang mga nasasakupa’ng subdibisyon 
pampulitika ay dapat kilalanin ang mga kasal nang at magbigay ng mga lisensya sa pagpapakasal nang 
isang magkasintahan anuman ang kasarian at ang lahat ng ligal na may bisa’ng kasal at kailanga’ng 
tratuhin nang pantay sa ilalim ng batas.

Pinakahuli, batay sa isang desisyon ng Korte Suprema ng Estados Unidos noong 2018, ang isang 
miyembro ng simbahan na tumututol sa kasal nang pareho’ng kasarian sa batayan ng moralidad at 
relihiyon ay hindi mapipilit na magsagawa ng kasal nang pareho’ng kasarian.  Ang panukala’ng ito 
sa balota ay aamyendahan ang Saliga’ng Batas ng Nevada upang ibigay na ang mga relihiyoso’ng 
organisasyon at mga miyembro ng simbahan ay may karapata’ng tumanggi na magsagawa ng kasal, at 
walang sinuma’ng tao ang may karapata’ng gumawa ng anumang paghahabol laban sa isang samaha’ng 



pang-relihiyon o miyembro ng simbahan sa pagtanggi upang magsagawa ng kasal.
 
Ang boto’ng “Oo” ay aamyendahan ang Saliga’ng Batas ng Nevada upang: (1) alisin ang 
kasalukuya’ng pumipigil at samakatwid ay hindi maaaring ipatupad na probisyon na nagsasabi 
na ang kasal sa pagitan lamang ng isang taong lalaki at isang taong babae ang maaaring kilalanin 
at bigyan ng bisa sa Nevada; (2) atasan na ang Estado ng Nevada at ang mga subdibisyon 
pampulitika ay maaaring kilalanin ang kasal nang at mag-bigay ng mga lisensya sa kasal ng mga 
magkasintahan anuman ang kasarian, at ang lahat ng legal na kasal ay dapat na tratuhin nang 
pantay sa ilalim ng batas; at (3) magbigay na ang mga relihiyoso’ng organisasyon at mga miyembro 
ng simbahan ay may karapata’ng tumanggi na magsagawa ng kasal, at walang sinuma’ng tao 
ang may karapata’ng gumawa ng isang paghahabol laban sa isang samaha’ng pang-relihiyon o 
miyembro ng simbahan dahil sa pagtanggi na magsagawa ng kasal.

Ang boto’ng “Hindi” ay magpapanatili sa kasalukuya’ng pinigil at samakatwid ay hindi 
maipapatupad na probisyon sa Saliga’ng Batas ng Nevada na nagsasaad na ang kasal lamang 
sa pagitan ng isang taong lalaki at isang taong babae ang maaaring kilalanin at bigyan ng 
bisa sa Estado’ng ito at hindi magdadagdag ng isang probisyon sa Saliga’ng Batas ng Nevada 
na magkapagbibigay sa mga relihiyoso’ng organisasyon at mga miyembro ng simbahan nang 
karapata’ng tumanggi’ng magsagawa ng kasal, at walang sinuma’ng tao ang may karapata’ng 
gumawa ng isang paghahabol laban sa isang samaha’ng pangrelihiyon o miyembro ng simbahan 
sa pagtanggi na magsagawa ng kasal.

PANGUNGUSAP—Ang isang umiiral na probisyon sa Saliga’ng Batas ng Nevada ay nagbibigay na 
ang kasal lamang sa pagitan ng isang taong lalaki at isang taong babae ang maaaring kilalanin at bigyan 
ng bisa sa Estado’ng ito. (Nev. Const. Art. 1, § 21).  Gayunpaman, sa isang desisyon noong 2015, 
ginawaran ng Korte Suprema ng Estados Unidos na ang karapata’ng magpakasal ay ginagarantiyahan ng 
Ikalabi’ng-apat na Susog sa Saliga’ng Batas ng Estados Unidos at ang magkasintaha’ng magkapareho 
ng sari ay hindi maaaring pagkaitan ng karapata’ng iyon. (Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584 (2015)) 
Sa ilalim ng Nangingibabaw na Sugnay ng Saliga’ng Batas ng Estados Unidos, ang konstitusyonal na 
batas ng pederal ay pinapalitan at pinipigil ang kasalungat na batas sa konstitusyon ng estado. (U.S. 
Const. Art. VI, cl. 2)  Bilang resulta, dahil ang umiiral na probisyon sa Saliga’ng Batas ng Nevada ay 
sumasalungat sa konstitusyonal na batas pederal, sa kasalukuyan ito ay pinipigil ng konstitusyonal na 
batas pederal at samakatuwid ay hindi maaaring ipatupad.  Ang panukala’ng ito sa balota ay aalisin ang 
hindi maaaring ipatupad na probisyon mula sa Saliga’ng Batas ng Nevada.

Sa desisyon noo’ng 2015, tinukoy ng Korte Suprema ng Estados Unidos na ang bawat Estado ay dapat: 
(1) magbigay ng mga lisensya sa kasal sa mga magkasintaha’ng pareho ang kasarian tulad ng mga 
termino at kundisyon nang sa mga magka-iba ang kasarian at (2) kilalanin ang kasal nang pareho ang 
kasaria’ng magkasintahan na may bisa’ng ginanap sa iba’ng estado. (Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 
2584 (2015))  Ang panukala’ng ito sa balota ay babaguhin ang Saliga’ng Batas ng Nevada upang atasan 
ang Estado ng Nevada at ang mga subdibisyon pampulitika na kailanga’ng kilalanin ang mga kasal nang 
at magbigay ng mga lisensya sa kasal sa mga magkasintahan anuman ang kasarian, at nang ang lahat ng 
legal at may bisa’ng kasal ay dapat na tratuhin nang pantay sa ilalim ng batas.
 



Ang umiiral na batas ay nagpapahintulot sa mga lisensyado, ordenan, o hinirang na mga ministro at 
ilan pang iba’ng mga simbahan o opisyal ng relihiyon na kumuha at ipabago ang isang sertipiko ng 
pahintulot upang magsagawa ng kasal. (NRS 122.062 hanggang 122.073)  Sa isang desisyon noo’ng 
2018, sinabi ng Korte Suprema ng Estados Unidos na maaaring ipagpalagay na ang isang miyembro ng 
simbahan na tumututol sa kasal nang pareho’ng kasarian sa moral at relihiyo’ng mga dahilan ay hindi 
mapipilit na magsagawa ng kasal nang pareho’ng kasarian nang walang pagkakait sa karapatan ng 
miyembro ng simbahan sa malaya’ng pagsunod sa relihiyon na ginagarantiyahan ng Una’ng Susog sa 
Saliga’ng Batas ng Estados Unidos. (Masterpiece Cakeshop, Ltd. v. Colo. Civil Rights Comm’n, 138 S. 
Ct. 1719 (2018))  Ang panukala’ng ito sa balota ay mag-aatas na ang mga relihiyoso’ng samahan at mga 
miyembro ng simbahan ay may karapata’ng tumanggi upang magsagawa ng kasal, at walang sinuman 
ang may karapata’ng gumawa ng isang paghahabol laban sa isang relihiyoso’ng samahan o miyembro 
ng simbahan dahil sa pagtanggi na magsagawa ng kasal.

ARGUMENTO UPANG MAPAGTIBAY

Sa desisyon ng Korte Suprema ng Estados Unidos sa Obergefell v. Hodges, ang kasal nang pareho’ng 
kasarian ay naging ligal sa kabuuan ng bansa mula noo’ng 2015.  Dahil dito, ang hindi maaaring ipatupad 
na pagtatadhana sa Saliga’ng Batas ng Nevada na kinikilala lamang ang kasal sa pagitan ng isang lalaki 
at isang babae ay dapat alisin.  Ang pag-aalis sa madiskriminasyo’ng lengguahe na ito at pag-atasan 
ang Estado ng Nevada at mga subdibisyo’ng pampulitika na kilalanin ang lahat ng ligal na kasal nang 
walang alintana sa kasarian ay magsisiguro nang pagpapantay-pantay sa kasal para sa lahat ng mga 
taga-Nevada.

Ang Tanong 2 ay nagpapanatili din ng konstitusyonal na karapatan sa kalayaan sa relihiyon.  Ang 
pagkilala sa karapatan ng magkasintaha’ng pareho ang kasarian na magpakasal sa Saliga’ng Batas ng 
Nevada ay titiyak sa kalayaan ng bawat magkasintahan na magpakasal.  Kasabay nito, pinahihintulutan 
ng Tanong 2 ang mga relihiyoso’ng samahan at mga miyembro ng simbahan nang kalayaan na pumili 
kung magsagawa ba o hindi ng kasal.

Bagaman ang mga magkasintaha’ng may pareho’ng kasarian ay maaaring pumasok sa mga domestiko’ng 
pagsasama sa Nevada, ang isang domestiko’ng pagsasama ay hindi katumbas ng kasal.  Hindi tulad ng 
isang kasal, ang isang domestiko’ng pagsasama sa Nevada ay maaari o maaaring hindi kilalanin ng 
ibang mga estado.  Bukod dito, ang pamahalaan’g pederal ay hindi nagbibigay sa mga domestiko’ng 
pagsasama nang pareho’ng mga karapatan at benepisyo tulad ng sa mag-asawa, kabilang ang mga may 
kaugnayan sa mga benepisyo’ng pang-pamilya sa Social Security at magkasanib na pagsusumite ng 
mga buwis sa pederal.

Alisin ang madiskriminasyon at hindi maaaring ipatupad na lengguahe mula sa Saliga’ng Batas ng 
Nevada at palitan ito ng mga pagtatakda na ginagarantiyahan ang pantay na mga karapatan sa pag- 
aasawa para sa lahat ng mga taga-Nevada.  Bumoto ng “oo” sa Tanong 2.



ARGUMENTO TUTOL SA PAGPAPATIBAY
 
Sa pareho’ng pangkalahata’ng halalan noo’ng 2000 at 2002, ang mga botante ng Nevada ay pinagtibay 
ang isang amyenda sa Saliga’ng Batas ng Nevada sa pamamagitan ng pag-apruba ng isang petisyon sa 
inisyatibo - na iminungkahi ng mga tao ng Nevada—na tumutukoy sa kasal lamang sa pagitan ng isang 
lalaki at isang babae.  Ang Tanong na ito sa balota—na iminungkahi ng Lehislatura—ay humiling sa 
mga botante na baguhin ang Saliga’ng Batas ng Nevada batay sa isang 5-4 desisyon ng Korte Suprema 
ng Estados Unidos.  Kung aalisin ng Korte Suprema ng E. U. ang kapasyaha’ng ito, ang kahulugan ng 
kasal na kasalukuyan ay nasa Saliga’ng Batas ng Nevada ay muli’ng magiging pang-kontrol na batas sa 
Nevada.  Ang Saliga’ng Batas ng Nevada ay dapat ipakita ang kalooban ng mga tao ng Nevada at hindi 
babaguhin dahil sa reaksyon sa isang desisyon ng korte na maaaring mapalitan.

Ang pagkilala sa kasal nang pareho’ng kasarian sa Saliga’ng Batas ng Nevada ay magdudulot ng mga 
seryoso’ng katanungan tungkol sa karapatan sa kalayaan sa relihiyon na ginagarantiyahan sa bawat 
taga-Nevada.  Ayon sa kaugalian, para sa ilang mga relihiyon, ang kasal ay tinitingnan bilang isang 
institusyon na karaniwa’ng kinikilala lamang ang pagsasama sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. 
Para sa ilang mga tao, ang tradisyunal na kahulugan na ito nang kasal ay nananatili’ng pangunahi’ng 
bahagi ng kanilang paniniwala sa relihiyon, at pinanghahawakan nila ang tunay at taimtim na paniniwala 
sa relihiyon na ang kasal nang pareho’ng kasarian ay hindi kaayon at pinapabababa ang kabanalan ng 
tradisyonal na kasal.

Hindi na kinakailanga’ng baguhin ang tradisyonal na kahulugan ng kasal upang isama ang mga 
magkasintaha’ng pareho ang kasarian.  Ang mga domestiko’ng pagsasama ay isang mabubuhay na 
pagpipilian para sa mga magkasintaha’ng may pareho’ng kasarian sa Nevada.  Ang mga pagsasama 
na ito ay pinagtibay sa ilalim ng kasalukuya’ng mga probisyon sa konstitusyon at nagbibigay na nang 
maraming mga karapatan tulad ng sa mag-asawa, kasama na ang komunidad na pag-aari, pagmamana 
nang walang testamento, at pagbisita sa ospital.  May kakayahan ang Estado na palawakin ang mga 
karapatan na ito, at samakatuwid, ang pag-apruba sa Tanong 2 ay hindi kinakailangan.

Pagtibayin ang tradisyunal na kahulugan ng kasal bilang isang pagsasama sa pagitan ng isang lalaki at 
isang babae na kasalukuya’ng umiiral sa Saliga’ng Batas ng Nevada.  Bumoto ng “hindi” sa Tanong 2.

NAUUKOL SA TAUNA’NG PANANALAPI

Epekto Sa Pananalapi—Hindi

Ang Saliga’ng Batas ng Nevada ay nagtatakda na ang kasal lamang sa pagitan ng isang taong lalaki at 
isang taong babae ang maaaring kilalanin at bigyan ng bisa sa Nevada.  Gayunpaman, batay sa desisyon 
ng Korte Suprema ng Estados Unidos sa Obergefell v. Hodges, ang kasal ay kasalukuya’ng kinikilala 
ng Estado at lokal na pamahalaan sa Nevada anuman ang kasarian, anuman ang lengguahe sa Saliga’ng 
Batas ng Nevada.  Kaya, walang inaasaha’ng epekto sa pananalapi sa Estado o lokal na pamahalaan 
kung ang Tanong 2 ay aprubahan ng mga botante.


