
TANONG NG ESTADO BLG. 3

Amyenda sa Saliga’ng Batas ng Nevada
 

Pinagsama’ng Resolusyon ng Senado Blg. 1 sa Ika-79 Sesyon 

PAGSASAAYOS (TANONG SA BALOTA)

Dapat bang amyendahan ang Saliga’ng Batas ng Nevada upang: (1) Pag-atasan ang mga Komisyonero 
ng Estado sa Lupon ng Pagpapatawad—na ang mga miyembro ay ang Gobernador, mga hukom ng 
Korte Suprema ng Nevada, at Abogado Heneral ng Nevada—upang magpulong nang hindi bababa 
tuwing ika-apat na buwan; (2) pahintulutan ang bawat miyembro ng Lupon na magsumite ng mga bagay 
para sa pagsasaalang-alang ng Lupon; at (3) pahintulutan ang Lupon na magbigay ng mga kapatawaran 
at magbigay ng iba pang mga pagpapasya sa pagkahabag sa pamamagitan ng isang boto ng nakararami 
sa mga miyembro nito nang hindi inaatasan ang Gobernador na maging bahagi ng nakararami sa Lupon 
na bumoto nang pabor sa natura’ng mga pagpapasya?

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

PALIWANAG AT PANGUNGUSAP

PALIWANAG— Ang panukala’ng ito sa balota ay aamyendahan ang mga umiiral na probisyon ng 
Saliga’ng Batas ng Nevada na namamahala sa mga kapangyarihan at tungkulin ng mga Komisyonero 
ng Estado sa Lupon ng Pagpapatawad na ang mga miyembro ay ang Gobernador, ang mga hukom ng 
Nevada Supreme Court, at ang Abogado Heneral ng Nevada.  Ang panukala’ng ito sa balota ay mag-
aatas na ang Lupon ay magpulong ng hindi bababa sa isang beses bawat ika- apat na buwan at payagan 
ang bawat miyembro ng Lupon na magsumite ng mga bagay para sa pagsasaalang-alang ng Lupon.  Ang 
panukala’ng ito sa balota ay magpapahintulot sa Lupon na magbigay ng mga kapatawaran at magbigay 
ng iba pang mga pagpapasya nang pagkahabag sa pamamagitan ng isang boto nang nakararami ng mga 
miyembro nito nang hindi inaatasan ang Gobernador na maging bahagi ng nakararami sa Lupon na 
bumoto nang pabor sa natura’ng mga pagpapasya.

Ang boto’ng “Oo” ay mag-aatas na ang mga Komisyonero ng Estado sa Lupon ng Pagpapatawad 
ay magpulong nang hindi bababa tuwing ika-apat na buwan, payagan ang sinuma’ng miyembro 
na magsumite ng isang bagay para sa pagsasaalang-alang ng Lupon, at pahintulutan ang Lupon 
na magbigay ng mga kapatawaran at magbigay ng iba pang mga pagpapasya nang pagkahabag 
sa pamamagitan ng isang boto ng nakararami ng mga miyembro nito nang hindi inaatasan ang 
Gobernador na maging bahagi ng nakararami sa Lupon na bumoto nang pabor sa natura’ng mga 
pagpapasya.

Ang boto’ng “Hindi” ay magpapanatili ng mga umiiral na pagtatakda ng Saliga’ng Batas ng 
Nevada, na hindi tinutukoy ang dalas ng mga pagpupulong ng mga Komisyonero ng Estado sa 
Lupon ng Pagpapatawad at kung saan ay nag-atas na ang Lupon ay magbibigay lamang ng mga 



kapatawaran at magbibigay ng iba pang mga pagpapasya nang pagkahabag sa pamamagitan ng 
isang boto ng nakararami ng mga miyembro nito kung ang Gobernador ay bahagi ng nakararami 
sa Lupon na bumoto nang pabor sa natura’ng mga pagpapasya.
 
PANGUNGUSAP— Pinapayagan ng Saliga’ng Batas ng Estados Unidos ang Pangulo ng Estados Unidos 
na magbigay ng mga kapatawaran at ipagpaliban ang pagbitay para sa mga pederal na pagkakasala, 
maliban sa mga kaso ng paghamon sa integridad. (U.S. Const. Art. II, § 2)  Sa kabaligtaran, binibigyan 
ng pahintulot ng Saliga’ng Batas ng Nevada ang Gobernador, ang mga hukom ng Korte Suprema ng 
Nevada, at ang Abogado Heneral, bilang isang katawan, na patawarin ang mga multa at mga nasamsam, 
bawasan ang ilang parusa, at magbigay ng mga kapatawaran sa mga pagkakasala sa estado, maliban sa 
pagtataksil sa pamahalaan at mga kaso ng paghamon sa integridad, napapailalim sa ilang mga regulasyon 
sa pamamaraan na ibinigay ng batas. (Nev. Const. Art. 5, § 14)  Agad na pinanunumbalik ng umiiral 
na batas ang ilang mga karapatan bilang mamamayan, tulad ng karapata’ng bumoto at karapata’ng 
maglingkod bilang isang hurado sa isang sakdal sibil, sa isang tao na nahatulan ng ilang mga pagkakasala 
at pinalaya na mula sa subok na paglaya o parol o pinalaya mula sa bilangguan nang matapos ang 
kanyang hatol.  Ang isang kapatawaran ay maaaring magbalik kaagad nang iba pang mga karapatan 
bilang mamamayan, kabilang ang karapatan ng tao na magkaroon ng tungkulin sa isang tanggapan 
at karapata’ng maglingkod bilang isang hurado sa isang kriminal na kaso. (NRS 176A.850, 213.155, 
213.157)  Tanging ang isang buo, walang pasubali’ng kapatawaran lamang ang makapagpapanumbalik 
ng karapata’ng magdala ng armas ang isang tao na nahatulan ng ilang mga pagkakasala. (NRS 213.090)

Ang Saliga’ng Batas ng Nevada ay hindi malinaw na pinangalanan ang mga Komisyonero ng Estado 
sa Lupon ng Pagpapatawad o ang dalas na kailanga’ng magpulong ang Lupon.  Sa halip, ang pangalan 
ng Lupon at ang atas na magpulong ng hindi bababa sa dalawa’ng beses sa isang taon ay itinalaga ng 
batas ng estado. (NRS 213.010)  Upang ang Lupon ay makapagbigay ng mga kapatawaran at gumawa 
ng iba pang mga desisyon nang pagkahabag, nag-atas ang Saliga’ng Batas ng Nevada na hindi bababa 
sa isang nakararami sa Lupon ang bumoto nang pabor sa mga natura’ng desisyon at ang Gobernador 
ay bahagi ng nakararami’ng iyon. (Nev. Const. Art. 5, § 14)  Kaya, maaaring harangin ng Gobernador 
ang pagbibigay ng isang kapatawaran, tapusin ang sentensiya, patawarin ang multa o nasamsam, o 
pagpapanumbalik ng karapatan bilang mamamayan sa pamamagitan ng pagboto laban sa aksyon.

Ang panukala’ng ito sa balota ay aamyendahan ang Saliga’ng Batas ng Nevada upang: (1) atasan ang 
mga Komisyonero ng Estado sa Lupon ng Pagpapatawad na magpulong nang hindi bababa sa isang 
beses sa bawat ika-apat na buwan; (2) pahintulutan ang bawat miyembro ng Lupon na magsumite ng 
mga bagay para sa pagsasaalang-alang ng Lupon; at (3) pahintulutan ang Lupon na magbigay ng mga 
kapatawaran at gumawa ng iba pang mga pagpapasya sa pagkahabag sa pamamagitan ng isang boto ng 
nakararami’ng mga miyembro nito nang hindi aatasan ang Gobernador na maging bahagi ng karamihan 
sa Lupon na bumoto nang pabor sa mga naturang desisyon.

ARGUMENTO UPANG MAPAGTIBAY

Ang pag-aatas sa mga Komisyonero ng Estado sa Lupon ng Pagpapatawad na magpulong nang hindi 
bababa sa tuwing ika-apat na buwan ay tutulutan nito’ng magawa ang dami nang gawain nito sa mas 
napapanahon at mahusay na paraan.  Sa kasalukuyan, ang Lupon ay dapat na gumawa nang hindi 



bababa sa dalawa’ng pagpupulong bawat taon upang suriin ang mga aplikasyon na isinumite ng mga tao 
na naghain ng kahilingan na bigyan ng isang kapatawaran, isang pagtatapos sa sentensiya, ang multa o 
pagsasamsam ay patawarin, o ibalik ang karapatan bilang mamamayan.  Gayunpaman, anim sa huling 
sampu’ng taon, ang Lupon ay nagpulong lamang ng isang beses bawat taon, na lumilikha ng isang 
pagkakasuson-suson ng mga aplikasyon.  Ang isang aplikante na nakatutugon sa mga kwalipikasyon 
ay dapat bigyan ng pagkakataon na suriin ng Lupon ang kanyang aplikasyon sa napapanaho’ng paraan.

Ang umiiral na batas ay nagpapahintulot sa Gobernador na hadlangan ang pagsang-ayon ng 
isang nakararami sa Lupon sa isang aplikasyon, kahit na ang bawat iba pang miyembro ng Lupon 
ay sumusuporta sa pagsang-ayon nito.  Walang katwiran para dito.  Ang punto ng pagbibigay nang 
kapangyarihan nang pagkahabag ng Lupon, kabaligtaran sa Gobernador lamang tulad ng ginagawa ng 
ibang mga estado, ay upang samantalahin ang kolektibo’ng karunungan ng Lupon.  Sa 21 estado kung 
saan ang kapangyariha’ng ito ay nasa isang ehekutibo o administratibo’ng lupon, ang Nevada ay ang 
tangi’ng estado kung saan ang Gobernador ay may kapangyarihan na hadlangan ang pagsang-ayon ng 
isang nakararami sa Lupon.

Sa huli, ang Lupon ay binubuo ng siyam na mga nahalal na opisyal na mataas ang kwalipikasyo’ng 
gumawa ng mga pagpapasya tungkol sa pagkahabag: ang pito’ng mga hukom ng Korte Suprema ng 
Nevada, ang Abogado Heneral ng Nevada, at ang Gobernador.  Ang pagpayag sa bawat isa sa mga 
miyembro na ito na magmungkahi ng mga bagay para sa pagsasaalang-alang ng Lupon ay ginagawa’ng 
mas patas at makatarungan ang proseso.

Gawi’ng mas napapanahon, mahusay, at patas ang operasyon ng Lupon.  Bumoto ng “oo” sa Tanong 3.

ARGUMENTO TUTOL SA PAGPAPATIBAY

Ang isang tao na nahatulan ng isang krimen at nasentensiyahan sa ilalim ng batas ng estado ng Nevada 
ay maaaring mag-petisyon sa mga Komisyonero ng Estado sa Lupon ng Pagpapatawad na magkaroon ng 
isang kapatawaran, isang pagtatapos sa sentensiya, isang pagpapatawad nang multa o nasamsam, o ibalik 
ang karapatan bilang mamamayan.  Ang Lupon ay karaniwa’ng gumagawa ng mga pagdinig dalawa’ng 
beses sa isang taon upang suriin ang mga aplikasyon na ito.  Gayunpaman, ang isang nahatula’ng tao 
ay walang karapatan sa pagsusuri sa kanyang aplikasyon.  Ang kahabagan ay isang pribilehiyo at isang 
karangalan na nakalaan para sa mga nagpakita ng mabuti’ng pag-uugali kasunod ng isang kriminal na 
hatol.  Bilang karagdagan, ang pag-utusan ang Lupon na magpulong tuwing ika-apat na buwan ay hindi 
epektibo dahil ang Lupon ay maaaring kailangan ang magpulong kahit na may kakulangan ang mga 
kwalipikado’ng aplikante.

Inaatasan ng Saliga’ng Batas ng Nevada na ang Gobernador ay dapat na sang-ayon sa mga desisyon 
ng pagkahabag na ginawa ng nakararami sa Lupon.  Bilang Puno’ng Ehekutibo at pinuno ng ating 
Estado, ang Gobernador ay tama’ng may kapangyarihan upang hadlangan ang mga desisyon ng Lupon 
na magbigay ng habag.  Ang pagbibigay ng pang-huling awtoridad sa Gobernador sa mga pagpapasya sa 
pagkahabag ay hindi pangkaraniwan.  Sa katunayan, mayroong 29 na estado na walang katulad na lupon 
ng pagpapatawad, at ang mga gobernador ng mga nasabi’ng estado ang tangi’ng may kapangyarihan na 
magbigay ng habag.



Panghuli, ang pagpapalit sa Saliga’ng Batas ng Nevada upang pahintulutan ang bawat miyembro 
ng Lupon na magpanukala ng mga bagay para sa pagsasaalang-alang ng Lupon ay babawasan ang 
konstitusyonal na kapangyarihan at kakayahan ng Gobernador na kumilos sa pinakamahusay na interes 
ng hustisya at pagiging patas.
 
Ang mga botante ng Nevada ay dapat panatiliin ang kasalukuya’ng takbo ng Lupon.  Bumoto ng “hindi” 
sa Tanong 3.

NAUUKOL SA TAUNA’NG PANANALAPI

Epekto Sa Pananalapi—Oo

Sa ilalim ng kasalukuyang batas, ang mga Komisyonero ng Estado sa Lupon ng Pagpapatawad, na 
binubuo ng Gobernador, mga hukom ng Korte Suprema ng Nevada, at Abogado Heneral ng Nevada, ay 
inaatasan upang magpulong nang hindi bababa sa dalawa’ng beses isang taon upang isaalang-alang ang 
mga kahilingan na patawarin ang mga multa o pagsamsam, tapusin ang isang sentensiya, pagkalooban 
ng kapatawaran, o isang pagbabalik nang isang karapatan bilang mamamayan.  Mula noong 2001, ang 
Lupon ay nagpulong ng hindi bababa sa isang beses sa isang taon, na may dalawa’ng pagpupulong na 
ginanap bawat taon sa mga taon ng 2002, 2005, 2006, 2011, 2017, 2018, at 2019, at tatlo’ng pagpupulong 
na ginanap bawat taon sa mga taon ng 2001, 2004 , at 2007.  Ang Lupon ay nakatakda’ng gumawa ng 
tatlo’ng pagpupulong sa tao’ng 2020.

Ang mga probisyon ng Tanong 3 ay nag-aatas na ng Lupon ay magpulong nang hindi bababa sa tuwing 
ika-apat na buwan, na magtataas sa bilang ng mga pagpupulong na ginaganap sa anuma’ng taon mula 
sa makasaysaya’ng kaugalian.  Ipinahiwatig ng Lupon na, batay sa mga kasaysaya’ng gastos, ang 
pangkaraniwa’ng pulong na ito ay nagagastusan ang Estado ng humigit-kumulang $4,250.  Kaya, sa 
lawak na ang Lupon ay aatasan na magpulong nang mas madalas kung sang- ayunan ang Tanong 3, 
ang Lupon ay gagasta ng karagdaga’ng gastos na humigit-kumulang $4,250 sa bawat karagdaga’ng 
pagpupulong na gaganapin.  Gayunpaman, dahil hindi mahuhulaan kung gaano kadami ang mga 
karagdaga’ng pagpupulong na maaaring gaganapin ng Lupon kung ang Katanungan 3 ay masang-ayunan, 
ang resulta ng pinansiyal na epekto sa gobyerno ng Estado mula sa mga karagdaga’ng pagpupulong ay 
hindi matutukoy nang may anuma’ng makatuwira’ng antas ng katiyakan.

Ang mga probisyon ng Tanong 3 ay nagpapahintulot sa sinuma’ng miyembro ng Lupon, sa halip na ang 
Gobernador lamang, na magsumite ng mga bagay para sa pagsasaalang-alang ng Lupon.  Ang Dibisyon 
ng Parol at Subok sa Paglaya ng Kagawaran ng Kaligtasan ng Publiko, na nagbibigay ng suporta’ng mga 
kawani sa Lupon, ay nagpahiwatig na ang pagpayag sa sinuma’ng miyembro ng Lupon na magsumite 
ng mga bagay para sa pagsasaalang-alang, kasabay ang pagtaas nang bilang ng mga pagpupulong na 
kailanga’ng ganapin bawat taon, ay magdadagdag nang gawain sa Dibisyon.  Tinatantiya ng Dibisyon 
na kakailanganin ang dalawa’ng karagdaga’ng mga kawani upang magbigay ng suporta sa Lupon sa 
pamamahala ng pasanin sa trabaho nito, na magreresulta sa tinataya’ng pagtaas ng gastos ng Estado ng 
$175,000 bawat piskal na taon.



Ipinahiwatig din ng Kagawaran na, batay sa inaasaha’ng pagtaas ng dami ng gawain na resulta ng mga 
probisyon ng Tanong 3, ang mga Komisyonero ng Estado sa Lupon ng Pagpapatawad ay mangangailangan 
ng isang karagdaga’ng administribo’ng posisyon, na magreresulta sa isang pagtaas ng gastos ng Estado 
ng humigit-kumulang $65,000 bawat piskal na taon.


