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OPISYAL NA TITULO AT BUOD INIHANDA NG PANGKALAHATANG ABUGADO 

PARUSANG KAMATAYAN. INISYATIBONG BATAS.
•	 Pinawawalang-bisa	ang	parusang	kamatayan	bilang	pinakamataas	na	parusa	sa	mga	taong	pinagpasiyahang	nagkasala	ng	

pagpatay	ng	tao	at	pinapalitan	ito	ng	habambuhay	na	pagkabilanggo	nang	walang	posibilidad	ng	parol.
•	 Magagamit	nang	retroaktibo	sa	mga	taong	nasentensiyahan	na	ng	kamatayan.
•	 Nagsasaad	na	ang	mga	taong	pinagpasiyahang	nagkasala	ng	pagpatay	ng	tao	ay	dapat	magtrabaho	habang	nasa	bilangguan	

gaya	ng	itinagubilin	ng	Kagawaran	ng	mga	Pagwawasto	at	Rehabilitasyon,	na	ang	kanilang	mga	sahod	ay	sasailalim	sa	mga	
kabawasan	na	gagamitin	sa	anumang	multa	o	utos	laban	sa	kanila	na	pagbabalik	sa	biktima.

•	 Ipadadala	ang	$100	milyon	sa	mga	ahensiya	ng	pagpapatupad	ng	batas	para	sa	mga	imbestigasyon	ng	mga	kasong	pagpatay		
at	panggagahasa.

Buod ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng Estado at Lokal na Pamahalaan:
•	 Mga	matitipid	ng	estado	at	county	na	may	kaugnayan	sa	mga	paglilitis	ng	pagpatay	ng	tao,	mga	apela	sa	parusang	kamatayan,		

at	mga	pagwawasto	na	mga	$100	milyon	taun-taon	sa	unang	ilang	taon,	aabot	sa	mga	$130	milyon	taun-taon	pagkaraan.		
Ang	tantiyang	ito	ay	maaaring	maging	mas	mataas	o	mas	mababa	ng	sampu-sampung	milyong	dolyar,	nakadepende	nang	
malaki	sa	kung	paano	ipinatutupad	ang	panukala	at	ang	dami	ng	mga	nagkasala	na	sa	ibang	paraan	ay	sesentensiyahan	ng	
kamatayan	at	papatayin	sa	hinaharap.

•	 Isang-beses	na	gastos	ng	estado	na	may	kabuuang	$100	milyon	para	sa	mga	gawad	sa	mga	ahensiya	ng	lokal	na	pagpapatupad		
ng	batas	na	babayaran	sa	susunod	na	apat	na	taon.

KASAYSAYAN
Pagpatay at Parusang Kamatayan.	Ang	unang	digring	

pagpatay	ay	pangkaraniwang	nililinaw	bilang	labag	sa	batas	na	
pagpatay	ng	isang	tao	na	(1)	sinadya	at	binalak	o	(2)	nangyaring	
kasabay	ng	mga	partikular	na	ibang	mga	krimen,	tulad	ng	
pagkidnap.	Ito	ay	maparurusahan	ng	habambuhay	na	
pagkabilanggo	sa	bilangguan	ng	estado	nang	may	posibilidad	na	
mapalaya	ng	lupon	ng	parol	ng	estado	pagkaraan	ng	
pinakamababang	25	taon.	Gayunman,	ang	kasalukuyang	batas	ng	
estado	ay	ginagawa	ang	unang	digring	pagpatay	na	
mapaparusahan	ng	kamatayan	o	habambuhay	na	pagkabilanggo	
nang	walang	posibilidad	ng	parol	kapag	ang	tinukoy	na	“mga	
espesyal	na	kalagayan”	sa	krimen	ay	ipinaratang	at	napatunayan	sa	
hukuman.	Ang	mga	kasalukuyang	batas	ng	estado	ay	tumutukoy	
sa	maraming	espesyal	na	kalagayan	na	maaaring	iparatang,	tulad	
ng	sa	mga	kaso	kapag	ang	pagpatay	ay	ginawa	dahil	sa	pinansiyal	
na	pakinabang,	na	natatangi	ng	kalupitan,	o	ginawa	habang	ang	
nasasakdal	ay	gumagawa	ng	ibang	tinukoy	na	mga	gawaing	
kriminal.	Ang	isang	lupon	ng	mga	tagahatol	ay	pangkaraniwang	
nagpapasiya	kung	anong	parusa	ang	gagamitin	kapag	ang	mga	
espesyal	na	kalagayan	ay	ipinaratang	at	napatunayan.

Pagpapatupad ng Parusang Kamatayan sa California. Ang	
mga	paglilitis	ng	pagpatay	kung	saan	hinihingi	ang	parusang	
kamatayan	ay	hinahati	sa	dalawang	yugto.	Ang	unang	yugto	ay	
kaugnay	ang	pagpapasiya	kung	ang	nasasakdal	ay	nagkasala	ng	
pagpatay	at	anumang	ipinaratang	na	mga	espesyal	na	kalagayan,	
habang	ang	ikalawang	yugto	ay	kaugnay	ang	pagpapasiya	kung	

PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI

ang	parusang	kamatayan	ay	dapat	ipataw.	Sa	ilalim	ng	umiiral	na	
batas	ng	estado,	ang	mga	hatol	na	parusang	kamatayan	ay	
awtomatikong	iniaapela	sa	Korte	Suprema	ng	California.	Sa	mga	
“tuwirang	apelang	ito,”	ang	mga	abugado	ng	nasasakdal	ay	
nangangatwiran	na	ang	mga	paglabag	sa	batas	ng	estado	o	pederal	
na	batas	na	ayon	sa	saligang-batas	ay	nangyari	sa	panahon	ng	
paglilitis,	ang	naturang	ebidensiya	ay	hindi	wastong	isinama	o	
hindi	isinama	sa	paglilitis.	Kung	ang	Korte	Suprema	ng	California	
ay	nagkumpirma	ng	pagpapatunay	ng	pagkakasala	at	parusang	
kamatayan,	ang	nasasakdal	ay	maaaring	humingi	sa	Korte	
Suprema	ng	Estados	Unidos	na	repasuhin	ang	desisyon.	Bilang	
karagdagan	sa	mga	tuwirang	apela,	ang	mga	kaso	na	may	
parusang	kamatayan	ay	pagkaraniwang	kaugnay	ang	malalawak	
ng	pagsalungat	na	pambatas	sa	pareho	ng	pang-estado	at	pederal	
na	mga	hukuman.	Ang	mga	pagsalungat	na	ito	ay	may	kaugnay	
na	mga	isinasaalang-alang	sa	kaso	na	iba	sa	isinaalang-alang	sa	
mga	tuwirang	apela	(tulad	ng	pagsasabi	na	ang	abugado	ng	
nasasakdal	ay	hindi	epektibo)	at	karaniwang	tinatawag	na	“habeas	
corpus”	na	mga	petisyon.	Panghuli,	ang	mga	bilanggong	
nakatanggap	ng	sentensiyang	kamatayan	ay	maaari	ring	humiling	
na	bawasan	ng	Gobernador	ang	kanilang	sentensiya.	Sa	
kasalukuyan,	ang	mga	pamamaraang	sumusunod	sa	isang	
parusang	kamatayan	ay	maaaring	umabot	ng	ilang	dekada	upang	
makumpleto	sa	California.

Ang	pareho	ng	mga	pamahalaan	ng	estado	at	county	ay	
nagtatamo	ng	mga	gastos	sa	mga	paglilitis	ng	pagpatay,	kabilang	
ang	mga	gastos	para	sa	mga	hukuman	at	pag-uusig,	gayon	din	ang	
para	sa	depensa	ng	mga	taong	pinaratangan	ng	pagpatay	na	hindi	
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kayang	bumayad	ng	pagkatawang	pambatas.	Bilang	karagdagan,	
ang	estado	ay	nagtatamo	ng	mga	gastos	para	sa	mga	abugadong	
nagtatrabaho	sa	Kagawaran	ng	Hustisya	ng	estado	na	
naghahangad	pagtibayin	ang	mga	sentensiyang	kamatayan	sa	mga	
proseso	ng	apela.	Ang	iba't	ibang	ahensiya	ng	estado	(kabilang	
ang	Opisina	ng	Pampublikong	Manananggol	ng	Estado	at	ang	
Sentro	ng	Tagatulong	sa	Habeas	Corpus)	ay	may	tungkuling	
magkaloob	ng	pagkatawan	sa	mga	indibidwal	na	nakatanggap		
ng	parusang	kamatayan	pero	hindi	kayang	bumayad	ng	
pagkatawang	pambatas.

Mula	noong	ang	kasalukuyang	batas	sa	parusang	kamatayan		
ay	pinagtibay	sa	California	noong	1978,	mga	900	tao	ang	
nakatanggap	ng	parusang	kamatayan.	Sa	mga	ito,	14	ang	binitay,	
83	ang	namatay	bago	mabitay,	at	mga	75	ang	nabawasan	ng	mga	
hukuman	ang	kanilang	mga	sentensiya.		Pagsapit	ng	Hulyo	2012,	
ang	California	ay	nagkaroon	ng	725	nagkasala	sa	bilangguan	ng	
estado	na	sinentensiyahan	ng	kamatayan.	Karamihan	ng	mga	
nagkasalang	ito	ay	nasa	iba't	ibang	yugto	ng	tuwirang	apela	o	
proseso	ng	pagrepaso	ng	habeas	corpus.	Ang	mga	kinondenang	
bilanggong	lalaki	ay	pangkaraniwang	pinatitigil	sa	San	Quentin	
State	Prison	(nasa	death	row),	habang	ang	mga	babaing	bilanggo	
ay	pinatitigil	sa	Central	California	Women’s	Facility	sa	
Chowchilla.	Ang	estado	ay	kasalukuyang	may	iba't	ibang	
regulasyon	at	pamamaraan	sa	seguridad	na	nagreresulta	sa	mas	
malaking	gastos	sa	seguridad	para	sa	mga	bilanggong	ito.	
Halimbawa,	ang	mga	bilanggong	nasa	ilalim	ng	parusang	
kamatayan	ay	pinoposasan	at	binabantayan	sa	lahat	ng	oras	ng		
isa	o	dalawang	opisyal	habang	nasa	labas	ng	kanilang	mga	selda.	
Bilang	karagdagan,	ang	mga	nagkasalang	ito	ay	kasalukuyang	
inaatasang	ilagay	sa	mga	nakahiwalay	na	selda,	samantalang	ang	
karamihan	ng	mga	bilanggo	ay	may	mga	kasama	sa	mga	selda.

MUNGKAHI
Ang	panukalang	ito	ay	nagpapawalang-bisa	sa	kasalukuyang	

batas	sa	parusang	kamatayan	ng	estado.	Bilang	karagdagan,	ito	ay	
pangkaraniwang	nag-aatas	sa	mga	pumatay	na	magtrabaho	habang	
nasa	bilangguan	at	nagkakaloob	ng	bagong	pagpopondo	ng	estado	
para	sa	lokal	na	pagpapatupad	ng	batas	sa	limitadong-taning.

Pag-aalis ng mga Parusang Kamatayan. Sa	ilalim	ng	
panukalang	ito	walang	nagkasala	na	maaaring	sentensiyahan	ng	
kamatayan	ng	estado.	Ang	panukala	ay	tumutukoy	din	na	ang	mga	
nagkasalang	kasalukuyang	nasa	ilalim	ng	parusang	kamatayan	ay	
hindi	bibitayin	at	sa	halip	ay	muling	sesentensiyahan	sa	isang	
taning	sa	bilangguan	na	habambuhay	nang	walang	posibilidad	ng	
parol.	Ang	panukalang	ito	ay	nagpapahintulot	din	sa	Korte	
Suprema	ng	California	na	ilipat	ang	lahat	ng	kasalukuyang	
tuwirang	mga	apela	sa	parusang	kamatayan	at	mga	petisyon	para	
sa	habeas	corpus	sa	mga	Hukuman	ng	Apela	ng	estado	o	mga	
hukumang	superyor.	Ang	mga	hukumang	ito	ay	magreresolba	ng	
mga	isyung	natitira	kahit	pagkatapos	baguhin	ang	mga	
sentensiyang	ito	sa	habambuhay	nang	walang	posibilidad	ng	parol.

Iniaatas na Trabaho ng Bilanggo. Ang	kasalukuyang	batas		
ng	estado	ay	pangkaraniwang	nag-aatas	na	ang	mga	bilanggo—
kabilang	ang	mga	pumatay—ay	magtrabaho	habang	sila	ay	nasa	
bilangguan.	Ang	mga	regulasyon	ng	California	ay	
nagpapahintulot	ng	ilang	eksepsiyon	sa	mga	iniaatas	na	ito	na	
trabaho,	tulad	ng	para	sa	mga	bilanggong	mapanganib	sa	
seguridad	na	lumahok	sa	mga	programang	trabaho.	Bilang	
karagdagan,	ang	mga	bilanggo	ay	maaaring	atasan	ng	mga	
hukuman	na	gumawa	ng	mga	pagbabayad	sa	mga	biktima	ng	
krimen.	Ang	panukalang	ito	ay	tumutukoy	na	ang	bawat	taong	
napatunayang	nagkasala	ng	pagpatay	ay	dapat	magtrabaho	habang	
nasa	bilangguan	ng	estado	at	bawasan	ang	kanilang	bayad	para	sa	
anumang	mga	utang	nila	sa	mga	biktima	ng	krimen,	napapailalim	
sa	mga	regulasyon	ng	estado.	Dahil	ang	panukala	ay	hindi	
nagbabago	sa	mga	regulasyon	ng	estado,	ang	mga	kasalukuyang	
gawaing	may	kaugnayan	sa	mga	iniaatas	na	trabaho	ng	bilanggo	
ay	hindi	awtomatikong	babaguhin.	

Pagtatatag ng Pondo para sa Lokal na Pagpapatupad ng 
Batas. Ang	panukala	ay	nagtatatag	ng	isang	bagong	espesyal	na	
pondo,	tinatawag	na	Pondo	ng	SAFE	California,	upang	
suportahan	ang	mga	gawad	sa	mga	kagawaran	ng	pulisya,	mga	
kagawaran	ng	siyerip,	at	mga	opisina	ng	abugado	ng	distrito	para	
sa	layunin	na	itaas	ang	antas	na	nalulutas	ang	pagpatay	at	
panggagahasa.	Halimbawa,	ang	panukala	ay	tumutukoy	na	ang	
pera	ay	magagamit	upang	dagdagan	ang	mga	tauhan	sa	mga	yunit	
ng	imbestigasyon	o	pag-uusig	sa	pagkakasalang	pagpatay	at	
sekswal	na	pagkakasala.	Sa	ilalim	ng	panukala,	ang	isang	kabuuan	
ng	$100	milyon	ay	ililipat	mula	sa	Pangkalahatang	Pondo	ng	
estado	patungo	sa	Pondo	ng	SAFE	Califorinia	sa	apat	na	taon—
$10	milyon	sa	2012–13	at	$30	milyon	sa	bawat	taon	mula		
2013–14	hanggang	2015–16.	Ang	mga	pera	sa	Pondo	ng	SAFE	
California	ay	ipamamahagi	sa	mga	lokal	na	ahensiya	ng	
pagpapatupad	ng	batas	batay	sa	isang	pormulang	ipinasiya	ng	
Pangkalahatang	Abugado	ng	estado.

MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Ang	panukalang	ito	ay	magkakaroon	ng	maraming	epekto	sa	

pananalapi	ng	mga	ahensiya	ng	estado	at	mga	lokal	na	
pamahalaan.	Ang	mga	pangunahing	tadhana	ng	panukalang	ito	
ay	inilalarawan	sa	ibaba.

Mga Paglilitis sa Pagpatay 
Mga Pamamaraan ng Hukuman. Ang	panukalang	ito	ay	

magbabawas	ng	mga	gastos	ng	estado	at	county	na	kaugnay	ng	
ilang	kasong	pagpatay	na	sa	ibang	paraan	ay	magiging	karapat-
dapat	para	sa	parusang	kamatayan	sa	ilalim	ng	kasalukuyang	
batas.	Ang	mga	kasong	ito	ay	malamang	na	maging	hindi	
gaanong	magastos	kung	ang	parusang	kamatayan	ay	hindi	na	
mapipili	dahil	sa	dalawang	pangunahing	dahilan.	Una,	ang	
panahon	ng	ilang	paglilitis	ay	mapapaikli.	Ito	ay	dahil	wala	nang	
nakahiwalay	na	yugto	upang	pagpasiyahan	kung	ang	parusang	
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kamatayan	ay	ipapataw.	Ang	ibang	mga	aspeto	ng	mga	paglilitis	
ng	pagpatay	ay	maaari	ring	mapaikli.	Halimbawa,	ang	oras	ng	
pagpili	ng	lupon	ng	tagahatol	sa	ilang	paglilitis	ay	maaaring	
bawasan	na	waring	hindi	na	kailangang	tanggalin	ang	mga	
posibleng	tagahatol	na	ayaw	magpataw	ng	parusang	kamatayan.	
Ikalawa,	ang	pag-aalis	ng	parusang	kamatayan	ay	magbabawas	sa	
gastos	ng	mga	county	para	sa	mga	tagausig	at	pampublikong	
manananggol	para	sa	ilang	kasong	pagpatay.	Ito	ay	dahil	ang	mga	
ahensiyang	ito	ay	pangkaraniwang	gumagamit	ng	mas	maraming	
abugado	sa	mga	kaso	kung	saan	ang	parusang	kamatayan	ay	
hinahangad	at	nagtatamo	ng	mas	malalaking	gugol	na	may	
kaugnayan	sa	mga	imbistigasyon	at	ibang	mga	paghahanda	para	
sa	yugto	ng	parusa	sa	mga	naturang	kaso.	

Mga Kulungan ng County. Ang	mga	gastos	sa	kulungan		
ng	county	ay	mababawasan	din	dahil	sa	epekto	ng	panukala	sa	
mga	paglilitis	sa	pagpatay.	Ang	mga	taong	ikinukulong	para	sa	
paglilitis	sa	mga	paratang	na	pagpatay,	partikular	ang	mga	kasong	
maaaring	magresulta	sa	parusang	kamatayan,	ay	pangkaraniwang	
nananatili	sa	kulungan	ng	county	hanggang	makumpleto	ang	
kanilang	paglilitis	at	pagsentensiya.	Dahil	ang	ilang	mga	kasong	
pagpatay	ay	pinaiikli	dahil	sa	pag-alis	ng	parusang	kamatayan,		
ang	mga	taong	kinakasuhan	ng	pagpatay	ay	gugugol	ng	mas	
kaunting	panahon	sa	kulungan	ng	county	bago	ipadala	sa	
bilangguan	ng	estado.	Ang	naturang	bunga	ay	magbabawas	ng	
mga	gastos	sa	kulungan	ng	county	at	magtataas	ng	mga	gastos		
sa	bilangguan	ng	estado.	

Mga Matitipid. Ang	estado	at	mga	county	ay	maaaring	
magkamit	ng	ilang	sampu-sampung	milyong	dolyar	na	matitipid	
taun-taon	sa	buong	estado	mula	sa	mga	nabawasang	gastos	na	
may	kaugnayan	sa	mga	paglilitis	sa	pagpatay.	Ang	aktuwal	na	
halaga	ng	mga	matitipid	ay	depende	sa	iba't	ibang	isinasaalang-
alang,	kabilang	ang	bilang	ng	mga	paglilitis	sa	parusang	
kamatayan	na	mangyayari	kung	wala	ang	panukala.	Posible	rin	na	
ang	estado	at	mga	county	ay	maglipat	ng	ilan	sa	kanilang	mga	
tagatulong	na	may	kaugnayan	sa	hukuman	sa	ibang	mga	gawain	
ng	hukuman.	Katulad	nito,	ang	mga	matitipid	sa	kulungan	ng	
county	ay	mapapawalang-saysay	kung	ang	mga	puwesto	sa	
kulungan	na	hindi	na	kailangan	para	sa	mga	nasasakdal	sa	mga	
paglilitis	na	parusang	kamatayan	ay	gagamitin	para	sa	ibang	mga	
nagkasala,	tulad	ng	mga	pinalalabas	nang	maaga	dahil	sa	kawalan	
ng	espasyo	sa	kulungan	sa	ilang	county.	

Ang	mga	matitipid	na	nasa	itaas	ay	maaaring	mabawasan	ang	
bahagi	kung	ang	pag-aalis	ng	parusang	kamatayan	ay	magbawas	
ng	insentibo	para	sa	mga	nagkasala	na	magpahayag	ng	
pagkakasala	bilang	kapalit	ng	mas	mababang	sentensiya	sa	ilang	
kasong	pagpatay.	Kung	ang	parusang	kamatayan	ay	ipinagbabawal	
at	ang	mga	karagdagang	kaso	ay	pumunta	sa	paglilitis	sa	halip	na	
resolbahin	sa	pamamagitan	ng	mga	kasunduan,	ang	karagdagang	
mga	gastos	ng	estado	at	county	para	sa	suporta	ng	mga	hukuman,	
pag-uusig,	at	abugadong	manananggol,	gayon	din	sa	mga	
kulungan	ng	county,	ay	maaaring	ibunga.	Ang	lawak	na	ito	ay	
mangyayari	ay	hindi	alam.

Pang-apelang Litigasyon
Sa	paglipas	ng	panahon,	ang	panukala	ay	magbabawas	ng	mga	

paggasta	ng	estado	ng	Korte	Suprema	ng	California	at	ng	mga	
ahensiya	ng	estado	na	lumalahok	sa	proseso	ng	apela	sa	parusang	
kamatayan.	Ang	mga	matitipid	na	ito	ng	estado	ay	aabot	ng	mga	
$50	milyon	taun-taon.	Gayunman,	ang	mga	matitipid	na	ito	ay	
malamang	na	mabawasan	sa	panandalian	dahil	ilan	sa	mga	
paggasta	ng	estado	para	sa	mga	apela	ay	malamang	na	magpatuloy	
hanggang	ang	mga	hukuman	ay	magresolba	ng	lahat	ng	
nakabinbing	apela	para	sa	mga	bilanggo	na	dating	nakatanggap	
ng	mga	sentensiyang	kamatayan.	Sa	pangmatagalan,	magkakaroon	
ng	maliliit	na	pang-estado	at	lokal	na	gastos—posibleng	umabot	
ng	mga	$1	milyon	taun-taon—para	sa	pagdinig	ng	mga	apela	
mula	sa	mga	karagdagang	nagkasala	na	tumatanggap	ng	mga	
sentensiyang	habambuhay	nang	walang	posibilidad	ng	parol.	

Mga Pagwawasto ng Estado
Ang	pag-aalis	ng	parusang	kamatayan	ay	makakaapekto	sa	mga	

gastos	sa	bilangguan	ng	estado	sa	magkakaibang	paraan.	Sa	isang	
banda,	ang	pag-aalis	nito	ay	magreresulta	sa	medyo	mas	mataas	na	
populasyon	ng	bilangguan	at	mas	mataas	na	gastos	dahil	ang	mga	
dating	kinondenang	bilanggo	ay	sinesentensiyahan	ng	
habambuhay	nang	walang	posibilidad	ng	parol.	Dahil	sa	haba	ng	
panahon	na	kasalukuyang	ginugugol	ng	mga	bilanggo	sa	death	
row,	ang	mga	gastos	na	ito	ay	malamang	na	hindi	malaki.	Sa	
kabilang	banda,	ang	mga	karagdagang	gastos	na	ito	ay	malamang	
na	matakpan	ng	mga	matitipid	na	nalikha	ng	hindi	pagpapatigil	
ng	daan-daang	bilanggo	sa	death	row.	Gaya	ng	naunang	tinalakay,	
pangkaraniwang	mas	magastos	na	patigilin	ang	isang	bilanggong	
nasa	ilalim	ng	parusang	kamatayan	kaysa	isang	bilanggo	na	may	
sentensiyang	habambuhay	nang	walang	posibilidad	ng	parol,	
dahil	sa	mas	mataas	at	mas	magastos	na	mga	hakbang	ukol	sa	
seguridad	upang	patigilin	at	pangasiwaan	ang	mga	bilanggong	
nasentesiyahan	ng	kamatayan.	

Ang	netong	epekto	ng	mga	tamang	ito	sa	pananalapi	ay	
malamang	na	isang	netong	pagbawas	sa	mga	gastos	ng	estado	para	
sa	pagpapatakbo	ng	sistema	ng	bilangguan	ng	estado,	posibleng	
nasa	mababang	sampu-sampung	milyong	dolyar	taun-taon.	Ang	
mga	matitipid,	gayunman,	ay	maaaring	mas	mataas	o	mas	
mababa	para	sa	iba't	ibang	dahilan.	Halimbawa,	kung	ang	bilang	
ng	mga	pagbitay	na	mangyayari	sa	hinaharap	sa	kawalan	ng	
panukala	ay	tumaas,	ang	gastos	sa	hinaharap	ng	pagpapatigil	sa	
mga	bilanggo	na	nasentensiyan	ng	kamatayan	ay	mababawasan.	
Dahil	doon,	magkakaroon	ng	mas	mababang	mga	matitipid	sa	
pagwawasto	bunga	ng	mga	tadhana	ng	panukalang	ito	na	nag-
aalis	ng	parusang	kamatayan.	Panghalili,	kung	ang	bilang	ng	mga	
taong	nasentensiyahan	ng	kamatayan	sa	hinaharap	kung	wala	ang	
panukala	ay	tataas,	ang	gastos	sa	pagpapatigil	sa	mga	taong	ito	sa	
bilangguan	ay	tataas	din.	Sa	ilalim	ng	kalagayang	ito,	ang	pag-
aalis	ng	parusang	kamatayan	ay	magreresulta	sa	mas	malaking	
mga	matitipid	sa	pagwawasto	kaysa	tinantiya	namin.
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Mga Paglipat ng Pangkalahatang Pondo sa Pondo ng  
SAFE California

Ang	Panukala	ay	nag-aatas	na	ang	isang	kabuuang	$100	milyon	
ay	ilipat	mula	sa	Pangkalahatang	Pondo	ng	estado	patungo	sa	
Pondo	ng	SAFE	California	Fund	mula	2012–13	hanggang		
2015–16.	Bilang	resulta,	mas	kaunting	yaman	ng	Pangkalahatang	
Pondo	ang	makukuha	upang	suportahan	ang	iba't	ibang	programa	
ng	estado	sa	mga	taong	iyon,	pero	mas	maraming	pagpopondo		
ang	makukuha	para	sa	mga	ahensiya	ng	lokal	na	pamahalaan	na	
tumatanggap	ng	mga	gawad	na	ito.	Kung	ang	pagpopondong	
ipinagkakaloob	mula	sa	Pondo	ng	SAFE	California	patungo	sa		
mga	lokal	na	ahensiya	ay	magresulta	sa	mga	karagdagang	pag-	
aresto	at	pagpapatunay	ng	pagkakasala,	ang	panukala	ay	magtataas	
ng	mga	gastos	ng	estado	at	county	para	sa	hukuman	ng	paglilitis,	
kulungan,	at	mga	pagpapatakbo	ng	bilangguan.	

Ibang mga Epekto sa Pananalapi
Konstruksiyon ng Bilangguan. Ang	panukala	ay	maaari	ring	

makaapekto	sa	mga	gastos	sa	konstruksiyon	ng	bilangguan	sa	
hinaharap	sa	pamamagitan	ng	pagpapahintulot	sa	estado	na	
iwasan	ang	mga	gastos	sa	pasilidad	sa	hinaharap	na	kaugnay	ng	
pagpapatigil	ng	dumaraming	bilang	ng	mga	bilanggo	sa	death	
row.	Gayunman,	ang	abot	ng	anumang	naturang	mga	matitipid	
ay	depende	sa	paglaki	sa	hinaharap	ng	populasyon	ng	
kinondenang	bilanggo,	kung	paano	pinipili	ng	estado	na	patigilin	
ang	mga	kinondenang	bilanggo	sa	hinaharap,	at	ang	paglaki	sa	
hinaharap	ng	pangkalahatang	populasyon	ng	bilangguan.	

Epekto sa Bilang ng mga Pagpatay. Kung	ang	pagbabawal		
ng	paggamit	ng	parusang	kamatayan	ay	may	epekto	sa	insidente	
ng	pagpatay	sa	California,	ang	panukala	ay	maaaring	makaapekto	
sa	mga	paggasta	sa	hustisyang	pangkrimen	ng	estado	at	lokal	na	
pamahalaan.	Ang	resultang	tama	sa	pananalapi,	kung	mayroon,		
ay	hindi	alam.

Buod
Sa	kabuuan,	ang	panukala	ay	magreresulta	sa	mga	netong	

matitipid	sa	estado	at	mga	lokal	na	pamahalaan	na	may	
kaugnayan	sa	mga	paglilitis	sa	pagpatay,	pag-apelang	litigasyon,		
at	mga	pagwawasto	ng	estado.	Ang	mga	matitipid	na	ito	ay	
malamang	na	mga	$100	milyon	taun-taon	sa	unang	ilang	taon,	
lalaki	ng	mga	$130	milyon	pagkaraan.	Ang	aktuwal	na	halaga		
ng	mga	taunang	matitipid	na	ito	ay	maaaring	maging	mas	mataas	
o	mas	mababa	ng	sampu-sampung	milyong	dolyar,	depende	sa	
iba't	ibang	isinasaalang-alang	kabilang	ang	kung	paano	ang	
panukala	ay	ipinatutupad	at	ang	bilang	ng	mga	sentensiyang	
kamatayan	at	mga	pagbitay	na	magaganap	sa	hinaharap	kung		
ang	panukalang	ito	ay	hindi	aprobahan	ng	mga	botante.	Bilang	
karagdagan,	ang	panukala	ay	mag-aatas	na	ang	estado	ay	
magkaloob	ng	isang	kabuuan	na	$100	milyon	sa	mga	gawad		
sa	mga	lokal	na	ahensiya	ng	pagpapatupad	ng	batas	sa	susunod		
na	apat	na	taon.
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