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KARAPATAN
Alamin ang inyong mga

KATULAD DIN ng writ of amparo, ang
petisyong habeas data ay napagpasyahang
pagtibayin ng Korte Suprema upang

maipagtanggol ang karapatan ng mga tao, lalo na
ang mga kritikal sa pamahalaan, laban sa pang-
aabuso ng mga nasa kapangyarihan.

Bagama’t ang remedyong ito ay para sa lahat, ang nagbunsod
sa mataas na hukuman upang isulong ito ay ang patuloy pa ring
pagpatay at sapilitang pagkawala ng mga myembro ng mga
grupong bumabatikos sa pamahalaan.

Ito ay nagkabisa nitong ika-2 ng Pebrero 2008.

Ano ang writ of habeas data?
Ang petisyong ito ay nagbibigay proteksyon sa mga taong

nilabag o malalabag pa lamang ang karapatan sa ‘privacy,’ buhay,
kalayaan, at seguridad dahil sa mga ilegal na aksyon o
pagpapabaya ng sinumang opisyal o ahensya ng pamahalaang
nangongolekta at nag-iimbak ng mga impormasyon hinggil sa
katauhan, pamilya, tahanan, at mga komunikasyon ng mga
biktima.

Ipinaliwanag ni Chief Justice Reynato Puno na bagamat ang
habeas data ay katambal ng writs of amparo at habeas corpus, maaari
rin itong magamit nang hiwalay upang mapangalagaan ang
karapatan sa ‘privacy’ ng mga impormasyon hinggil sa isang
indibidwal.

Sa ilalim ng remedyong ito, maaaring hilingin sa korte ng
isang tao na ilabas, baguhin, itama, pigilin, o tuluyang sirain ng
isang opisyal o ahensya ang anumang impormasyong nakalap
nila hinggil sa
taong nag-
petisyon. Ito ay
kung mapapatu-
nayang ilegal
ang paraan ng
pagkalap at ginagamit sa
maling paraan ang
nasabing impormasyon.

Halimbawa nito ang
ilegal na pangangalap at
paggamit ng impor-
masyon ng mga militar
o ng kapulisan upang
gantihan o di kaya’y
patahimikin ang mga
legal na personalidad na
kabilang sa mga
sinasabing maka-
kaliwang grupo.

Writ of Habeas Data

victims are taken but result in
economic dislocation as well.
For the poor, each member is a
major contributor to the
sustenance and well-being of the
whole family – on food, health,
housing and education, among
others. Here we realize again
the indivisibility and
interrelatedness of human
rights – civil, cultural, economic,
social and political.

There are still those named
and unnamed victims of
extrajudicial killings, and those
still detained and tortured in the
military’s safehouses who may
never obtain justice because
relatives would not know where
to begin to search.

While we are glad to see
some initial victories, like that
of the case of the Manalo
brothers, we may also begin to
see the limitations of the rule of
the writ of amparo. What we
must guard against is that the
‘birds of prey’ may get used to
it and make it also their perch.7

Impunity cannot be stopped
by any individual.  It needs a
people’s resolve.

To break this impunity,
human rights defenders must
take root in the different grass-
root communities and sectors of
Philippine society.  Formations
of human rights defenders must
be organized at all territorial
levels to facilitate the
monitoring and documentation
of human rights violations.
Absent the military’s will to
have a change of heart,
solidarity actions to respect,
protect and advance human
rights must go beyond
territorial, religious, political
and ideological boundaries for
the emergence of people’s
resolve to end enforced
disappearances and extrajudicial
killings. l
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increasing State repression of civil
liberties, such as the freedoms of
expression, association and
assembly.
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Ano ang mga dapat lamanin ng petisyon?
1.) Mga personal na detalye hinggil sa nagkakaso at

kinakasuhan.
2.) Paano nalabag o nalalagay sa panganib ang karapatan

sa ‘privacy’ at paano naaapektuhan nito ang karapatan
sa buhay, kalayaan, at seguridad ng biktima.

3.) Ang mga aksyon at pamamaraang ginawa ng
nagpepet i syon
upang makuha o
mabawi ang
impormasyong
tinutukoy ng
petisyon.

4.) Ang kinaro-
roonan ng mga
d o k u m e n t o ,
rehistro, at ‘data-
base’ ng opisina at
ng taong may hawak
o may kontrol ng
impormasyon.  Ito ay
kung nalalaman ng
nagpepetisyon ang
detalyeng ito.

5.) Ang mga nais hilingin ng nagpetisyon tulad ng
pagtatama, pagbabago, pagpigil sa pagsasapubliko,
at pagsira sa mga dokumento at iba pang anyo ng
dokumentasyong naglalaman ng impormasyon.

Kapag may mga pagbabanta, maaari ring hilinging
itigil na ng inirereklamo ang aksyong ito.

6.) At iba pang kaugnay na remedyong makatarungan at
patas.

Pag-isyu ng Writ of Habeas Data
Kapag naisampa na ang petisyon at nakita ng huwes batay

sa kanyang pagsusuri na dapat ngang maglabas ng writ na ito,
magpapadala ang ‘clerk of court’ ng writ, na may selyo ng
nasabing hukuman, sa lahat ng partidong kasangkot, sa loob
ng tatlong araw.

Kung makita ng hukom o ng huwes na kailangang
mabilisang maipalabas ang writ, pwedeng siya mismo ang
sumulat nito at magtalaga siya ng taong
pwedeng maghain nito
sa kinauukulang
mga tao.

N a k a s a a d
din dapat sa
kopya ng writ ang
petsa ng gaganaping
mabilisang paglilitis hinggil sa
nakahaing petisyon na hindi
dapat lumampas sa sampung
araw (10 working days) mula sa
araw na naisyu ang nasabing
writ. l

Sino ang pwedeng magsampa nito?
Sinumang biktima ay

maaaring magpetisyon sa korte
ngunit sa kaso ng mga sapilitang
pagkawala at pagpatay, pwedeng
magsampa sa hukuman ang mga
sumusunod:

a.) Sinumang miyembro
ng pamilya ng biktima;
asawa, anak, at mga
magulang;

b.) Sinumang kamag-anak
ng biktima, hanggang sa
ika-apat na antas, kung
hindi makapagsampa
ang mga naunang
nabanggit.

Ang pagsusumite ng
reklamong ito sa korte ay walang
bayad para sa mga kapus-palad
at  dapat ding agad na tanggapin
ng hukuman ang petisyon kahit na
wala pang patunay na ang nagsumite ay kapus-palad nga.
Mayroon silang labinlimang (15) araw upang makapaglabas ng
mga patunay na sila nga ay
mga dukha.

Saan ito pwedeng isampa?
Ang petisyong ito ay

maaaring isumite sa
Regional Trial Court (RTC)
kung saan nakatira ang
nagrereklamo o kaya ay ang
inirereklamo. Pwede ring sa
RTC na nakakasakop sa lugar kung
saan kinolekta o inimbak ang
impormasyong tinutukoy ng petisyon.
Depende na ito sa desisyon ng mag-
pepetisyon.

Maaari ring idulog ang petisyong ito
sa Korte Suprema o sa Court of Appeals
o di kaya’y sa Sandiganbayan
kung ang
pakay ng
r e k l a m o
ay pam-
publikong
i m p o r -
masyon na
kinolekta ng
i s a n g
ahensya o
opisina ng
gobyerno.


