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KARAPATAN
Alamin ang inyong mga

Hanggang ngayon ay nananatiling nasa panganib ang buhay
at seguridad ng mga bokal na tumutuligsa sa mga tiwaling
opisyal ng pamahalaan.

Sa gitna ng sitwasyong ito, pinagtibay ng Korte Suprema
ang ‘writ of amparo’ at mga kaukulang alituntunin nito upang
bigyan ng dagdag na legal na proteksyon ang mga taong
kasalukuyang nilalabag o posibleng malabag ang mga karapatan
dahil sa kanilang pampulitikang paniniwala o dahil sa
pagsisiwalat ng katotohanan.

Nagsimulang magkabisa ang ‘writ of amparo’ noong Oktubre
24, taong kasalukuyan.

Ano ang ‘writ of amparo’?
Ito ay isang petisyong pwedeng isampa sa korte kapag

nilabag, nilalabag, o posibleng malabag ang karapatan sa buhay,
kalayaan, at seguridad ng isang tao dahil sa iligal na aksyon o
pagpapabaya ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan o ng

mga pribadong indibi-
dwal o grupo.

Kasama sa pino-
proteksyunan ng writ of

amparo ang mga kaso ng
‘extralegal’ na pagpatay at

sapilitang pagkawala o
pagdukot.

Ibig sabihin, pwede
itong gamitin ng isang
taong batay sa ilang
ebidensya at pangyayari
ay naniniwalang may

banta sa kanyang
buhay, kaligtasan, at

kalayaan mula sa mga tauhan ng gobyerno o kaya ay mula sa mga
pribadong indibidwal.

Pwede itong isampa ng mga taong sa tingin nila ay
minamanmanan sila, nakatanggap ng ‘death threats,’ o napag-
alamang posible silang ipapatay o ipadukot.

Kung ang indibidwal naman ay nabiktima na ng ganitong mga
paglabag, pwede itong isampa ng mga kamag-anak, kaibigan, at
mga pribadong organisasyon upang mailabas o maproteksyunan
ang biktima.

Sino ang pwedeng
 magsampa nito?

Ang petisyon ay pwe-
deng isumite ng mismong
biktima o posibleng biktima
at kung hindi naman ito
possible, pwedeng mag-
sampa (batay sa pagka-
kasunod-sunod) ay ang:

a.) S i n u m a n g
miyembro ng
pamilya, asawa,
anak, o mga
magulang, ng biktima;

b.) Mga kamag-anak hanggang sa ika-apat na lebel kung wala
ang mga binanggit sa naunang talata;

k.) Sinumang mamamayan, organisasyon, asosasyon, o
institusyon kung wala
nang matagpuang kamag-anak ang biktima

Saan ito pwedeng isampa?
Ang petisyong ito ay

pwedeng isampa sa korte
anumang araw at anumang

oras.  Isusumite ito sa Regional
Trial Court (RTC) kung saan

naganap ang paglabag o anumang
elemento nito o kaya naman ay sa

Sandiganbayan, Court of Appeals, at
sa Korte Suprema.

Ang writ na ito ay pwedeng
ipatupad sa anumang bahagi ng

Pilipinas.
Walang ‘docket fees’ o anumang

bayaring kailangan para maisampa
ang petisyong ito.

Ano dapat ang laman ng petisyon?

a.) Ang personal na sirkumstansya o
pagkakakilanlan ng nagpe-petisyon;

b.) Pangalan at iba pang pagkakakilanlan ng
taong responsable sa pagbabanta, aktwal na
paglabag o pagpapabaya at kung hindi alam
ang pangalan, ang inirereklamo ay
pwedeng tukuyin sa

Writ of Amparo
MAHIGIT DALAWANG taon na mula nang

magsimula ang sunod-sunod na pagdukot
at pagpatay sa mga aktibista at mga

mamamahayag sa ilalim ng administrasyong Arroyo
ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring kasong
naresolba at wala pa ring napaparusahan.
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Ang Korte Suprema ang magtatalaga ng mga
pribadong institusyong papayagang magbigay
ng ganitong proteksyon.

b.) Inspection Order- kapag hiniling ng nagpepetisyon at
nakapagdaos ng pagdinig hinggil dito, maaaring ipag-
utos ng korte ang pagpasok sa isang lupa o ari-arian
upang ma-inspeksyon, magalugad, o malitratuhan ito.

Ang mosyon upang mahalughog ang isang lugar ay
dapat na may kasamang sinumpaang pagsasalaysay
ng mga saksing may personal na kaalaman hinggil sa
pagkawala ng biktima.

Halimbawa nito ay ang pag-inspeksyon sa mga kampo
at mga ‘safehouses’ na posibleng pinagdalhan sa mga
dinukot na indibidwal.

k.) Production Order - kapag hiniling ng nagpepetisyon at
nakapagdaos ng pagdinig hinggil dito,
pwedeng utusan ng hukuman ang
sinumang may hawak o may kontrol
sa anumang dokumento, libro, litrato,
o anumang nahahawakang bagay
maging ito ay nasa anyong
elektroniko o ‘digital’ na
naglalaman ng ebidensyang may
kinalaman sa petisyong
nakasampa.

d.) Witness Protection Order – maaari ring
irekomenda ng korte ang pagpasok
ng mga saksing may kaugnayan sa
petisyon sa Witness Protection, Security,
and Benefit Program ng Department of
Justice (DOJ).  Pwede rin silang i-endorso
ng korte sa ibang ahensya o
itinalagang pribadong institus-
yong maaaring magbigay sa
kanila ng proteksyon. n

pamamagitan ng inaakalang yunit, opisina, o grupong
kinabibilangan nito;

k.) Ang karapatan sa buhay, kalayaan, at seguridad na
nalabag o posibleng malabag at kung paano nilabag o
nanganib ang karapatang ito; kasama ang paglalahad ng
mga kaugnay na pangyayari sa pamamagitan ng
‘affidavits;’

d.)  Kung may naganap na imbestigasyon, ang pangalan,
tirahan at iba pang pagkakakilanlan ng mga opisyal na
nagsagawa ng pagsisiyasat, ang kondukta at paraan ng
pag-iimbestiga at anumang ulat kaugnay ng
imbestigasyon;

e.) Ang mga aksyon at remedyong sinubukan ng
nagpepetisyon upang malaman ang kinaroroonan o
nangyari sa biktima at ang identidad ng taong responsable
sa paglabag, pagbabanta, o pagpapabaya; at

g.) Ang hihilinging remedyo ay maaaring pangkalahatang
kahilingan para sa iba pang makatarungang remedyo.

Pag-isyu ng ‘Writ’
Kapag nakita ng

korte na may sapat
na dahilan upang
maglabas ng ‘writ’
u p a n g
maproteksyunan o
mabigyang lunas ang paglabag
sa mga nabanggit na karapatang
pantao, maglalabas ang
‘clerk’ ng korte o ang
mismong hukom ng
‘writ’ at magtata-
laga ito ng opisyal
na maghahatid nito
sa lahat ng partido
sa kaso.

Dapat ding
nakasaad sa inisyung ‘writ’ ang petsa at oras ng paglilitis na dapat
gawin nang hindi lalampas sa pitong (7) araw pagkatapos ilabas
ang nasabing ‘writ.’

Kapag natanggap na ng inirereklamo ang ‘writ,’ meron siyang
72 oras upang magsumite ng sagot sa korteng nag-isyu nito.

Mga Pansamantalang Remedyo
Pagkatapos maisampa ng petisyon at bago ang pinal na

desisyon hinggil dito, ang korte o ang huwes ay pwedeng magbigay
ng mga sumusunod na pansamantalang remedyo upang
mapangalagaan ang kaligtasan ng mga saksi at ng nagpepetisyon:

a.) Temporary Protection Order – pwedeng iutos ng korte na
maproteksyunan ang biktima, nagpepetisyon, at mga
miyembro ng kanilang pamilya sa isang opisina ng
gobyerno o itinalagang pribadong institusyong kayang
pangalagaan ang kanilang kaligtasan. Kung ang
nagpetisyon ay isang asosasyon o organisasyon, ang
proteksyong ito ay pwedeng ibigay sa mga opisyal nito.


