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pamahalaan ang mga pag-aaring nakalagak sa banko ng isang
indibidwal o organisasyon kapag may suspetsang ang
iniimbestigahan ay terorista o sumusuporta sa mga terorista.
Maaari nilang ‘i-freeze’ o mas matindi ay kumpiskahin ang
mga pag-aaring ito.

Nilalabag nito ang Art. 3  Seksyon 1 ng ating
Konstitusyon at Art. 17 ng UDHR.

Anu-ano pang mga
karapatan ang
nilalabag ng naturang
batas?

Nilimitahan na rin ng
batas na ito ang karapatan sa
paglalakbay ng isang
akusado. Dati malaya pa ring
nakapaglalakbay  ang
sinumang may kaso basta
makapaglagak siya ng piyansa.  Ngunit sa ilalim ng HSA,
hindi na maaaring lisanin ng pinagsususpetsahang terorista
ang kanyang lugar at maaari pa siyang ilagay sa ‘house arrest.’

Taliwas ito sa ating karapatang nakasaad sa Art.13 ng
UDHR, Art.12 ng ICCPR at Art III, Seksyon 6 ng ating
Konstitusyon.

Kailangan ba talaga ang batas na ito?

Maraming eksperto sa batas ang nagsasabing hindi na
ito kailangan sapagkat dinuplika lamang nito ang mga batas
sa ilalim ng kodigo penal. Anim sa tinukoy na gawaing
terorismo ay nakapaloob na sa kodigo penal na matagal
nang umiiral at may mga nakatakda nang kaparusahan. At
anim pa sa mga gawaing binabawal ng batas na ito ay
nakasaad na sa mga ispesyal na batas na nagkabisa na noon
pang panahon ng Martial Law.

Sa halip, ang kailangang pagtibayin ay mga batas na
magpapalakas ng proteksyon at pagsasakatuparan ng mga
karapatang pantao tulad ng batas laban sa ‘torture’ at
sapilitang pagkawala.

Isa ring halimbawa ng mga batas na ito ang lokal na
bersyon ng ‘International Humanitarian
Law’ na nagsasaad na isang
krimen ang pananalakay,
pananakit, o anumang uri ng
pagdamay sa mga sibilyan
sa panahon ng armadong
tunggalian.

Kung hindi pala natin
kailangan ng HSA at
makakasagasa pa ito sa
ating mga karapatan,
walang ibang dapat
puntahan ang batas na ito
kundi sa basurahan. n

—Jonal Javier

KARAPATAN
Alamin ang inyong mga

NOONG 24 Oktubre 2007, naging
epektibo ang Rule on the Writ of
Amparo ng Philippine Supreme Court.
Partikular ang aplikasyon ng
proteksiyong dala ng bagong Writ sa

mga kaso ng extrajudicial killing at enforced disappearance.
Ang sanaysay na ito ay isang pagninilay sa ilang mga
unang karanasan kaugnay ng Writ of Amparo.

n Ni ATTY. RICARDO A. SUNGA III

Epektibo o hindi?
Hindi kaila ang malaking

implikasyon ng Writ of Amparo.
Halimbawa ang mga
kaganapan sa kaso nina
Raymond at Reynaldo Manalo,
magkapatid na dinampot ng
mga armadong kalalakihan
noong 14 Pebrero 2006 sa
kanilang tahanan sa Buhol na
Mangga, San Ildefonso, Bulakan.
Sa isang sinumpaang salaysay,
sinabi ng kanilang mga
magulang na nakita nilang
kasama sa pagdampot ang mga
miyembro ng Citizens Armed
Forces Geographical Unit
(CAFGU) na kontrolado ng
militar. Isang saksi ang gumawa

rin ng sinumpaang salaysay na
nakita niya ang isang sarhento
ng militar na nagmaneho ng
sasakyan ng mga dumampot. Sa
tibay ng ebidensiya, nagsampa
ang pamilyang Manalo sa
tulong ng Free Legal Assistance

Paghahanap: isang miyembro ng
Families of Victims of Involuntary
Disappearances (FIND).
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MGA HAMON NG
WRIT OF AMPARO
Group (FLAG) ng kaso para sa
Writ of Habeas Corpus sa Court
of Appeals (CA G.R. No. 94431).

Naging malinaw sa kaso ang
mga limitasyon ng Habeas
Corpus. Madaling itinanggi ng
mga miyembro ng CAFGU at
militar ang anumang kina-
laman sa pagkadampot ng
magkapatid na Manalo. Sa
kabila ng pagtanggi, human-
tong ang kaso sa isang Desisyon
kung saan inutusan ng Court of
Appeals ang mga miyembro ng
CAFGU na pakawalan sina
Raymond at Reynaldo Manalo.
Inapela ang Desisyon.

Habang nililitis ang apela,
nakatakas ang magkapatid na
Manalo. Tinulungan
ng FLAG ang mag-
kapatid sa pagsampa
ng kaso para sa
protection order sa
Korte Suprema (G. R.
No. 179095). Wala pa

ang Rule on the Writ of Amparo
noon.

Sa sinumpaang salaysay ng
magkapatid na Manalo, ilinahad
nila ang kanilang karanasan ng
pagkakadampot at tortyur sa
kamay ng militar. Humiling ang
magkapatid ng restraining order
para sa kanilang proteksiyon
mula sa Pinakamataas na Huku-
man, kung kanino pinili nilang
ipagkatiwala ang kanilang
buhay. Ipinagkaloob ng Korte
Suprema ang restraining order.

Habang nililitis ng Korte
Suprema ang kaso, lumabas ang

Rule on the Writ of Amparo.
Trinato ng Korte Suprema ang
kaso ng mga Manalo para sa
protective order bilang unang
kaso sa ilalim ng Writ of Amparo.

Kaugnay ng paglilitis ng
kaso para sa Writ of Amparo,
natapos ang pagdinig sa Court
of Appeals na siyang inatasan
ng Korte Suprema na tumang-
gap ng ebidensiya. Kasama sa
naging Desisyon ng Court of
Appeals ang deklarasyon na
responsable, hindi lamang ang
mga miyembro ng CAFGU,
kundi pati ang mga opisyal ng

Mga kasapi ng Philippine Alliance of Human Rights
Advocates (PAHRA).      JAY AZUCENA/PhilRights Photobank

Kasama ang mga anak, isang nanay na naghahanap ng kasagutan sa
pagkawala ng kanyang mahal sa buhay.

Tunay
ngang ang
bigay ng
Writ of
Amparo ay
proteksiyon.

              PhilRights Photobank
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military, sa sapilitang pagka-
wala ng magkapatid na Manalo.
May apelang isinampang
maaring desisyunan ng Korte
Suprema anumang araw
ngayon.

Ilang obserbasyon sa
implementasyon: kalakasan at
kahinaan

Ang kahulugan ng pinag-
mulang banyagang salitang
‘amparar’ ay proteksiyon.
Tunay ngang ang bigay ng Writ
of Amparo ay proteksiyon.
Kasama sa bigay na proteksiyon
ang posibleng paglahok sa
Witness Protection Program ng
Department of Justice pati sa
pribadong sanctuary system.
Malaking bagay din ang mga
inspection at production order na
maaaring ilabas ng Korte. Sa
mga benepisyong ito, ilan sa
mga maaaring kalakasan ng
Writ of Amparo ay ang mga
sumusunod:

1. Sa Rule on the Writ of
Amparo, malinaw ang
polisiya laban sa
extrajudicial killing at
enforced disappearance.
Ang paggalang ng mga
karapatang pantao ang
siyang pangunahing
dahilan sa likod ng batas.

2. Walang docket fee sa
pagsampa ng kaso para
sa Writ of Amparo.
Samakatuwid, libre sa
bayad sa Korte ang
pagsampa ng kaso.
Malaking bagay ito dahil
marami sa mga biktima
ng extrajudicial killing at
enforced disappearance ay
mga mahihirap.

3. Mas mabigat ang hini-
hingi sa gobyerno laluna
sa opisyal na respondent
o mismong siyang ini-
rereklamo sa kaso para
sa Writ of Amparo.
Kasama sa mga
hinihingi ang Return
kung saan dapat
ipaliwanag ang mga
hakbang na ginawa ng
mga respondent  para
matukoy ang kalagayan
ng biktima ng

extrajudicial killing o
enforced disap-pearance.

4. Hindi maaring isumbat
ng respondent na ang
petitioner o siyang nagre-
reklamo ay nasa isang
“fishing expedition”
lamang. Sa katunayan, isa
ngang pakay ng Writ of
Amparo ay ang pagbigay
ng respondent sa petitioner
ng lahat ng “relevant
information.”

Ilan naman sa mga maaaring
kahinaan ng Writ of Amparo ay
ang mga sumusunod:

1. Bagama’t bawal na
gumawa ang respondent ng
“general denial” o
malawakang pagtanggi,
ang puno’t dulo ng mga
alegasyon sa Return ng
respondent ay malamang
na mauwi sa pagtanggi
rin. Mabigat pa rin ang
pangamba na patuloy ang
pagtanggi ng respondent
sa kabila ng pagbabawal.

2. Mas mahirap nga ang
magpalusot ang res-
pondent sa kaso para sa
Writ of Amparo kaysa sa
kaso para sa Writ of Habeas
Corpus; ngunit sa kahuli-
hulihan, tunay ang takot
na mauwi sa palusot din
ang depensa ng res-
pondent sa kaso para sa
Writ of Amparo.  Mas
malikhain nga lamang
ang palusot.

3. Bukod pa, maaring
depensa sa hiling ng
petitioner na “production
order” o “inspection
order” ay ang alegasyon
ng respondent ng “nation-
al security.” Bagama’t
ang Korte ay dapat
magsagawa ng “hearing
in chambers” para
malaman ang katoto-
hanan sa alegasyon,
hindi malayong mag-
paikot-ikot ang res-
pondent sa likod ng
alegasyong “national
security.”

Mga maaring direksiyon sa
hinaharap

Maituturing na isang biyaya
ang paglabas ng Rule on  the Writ
of Amparo. Isang simulain itong
nagtataguyod ng karapatan sa
buhay at ibang pangunahing
karapatang pantao. Nawa’y
magpatuloy ang simulaing ito.
Maraming direksiyon ang
posibleng tahakin ng simulain.
Ilan sa mga direksiyong
partikular sa karanasan sa
mismong Writ of Amparo ay ang
mga sumusunod:

1. Maaring may kaku-
langan sa mga sanction na
maaring ipataw sa mga
respondent na nahusgaan
nang responsable para sa
mga extrajudicial killing at
enforced disappearance.   Sa
kaso ng magkapatid na
Manalo, halimbawa, sabi
ng Korte na responsible
para sa sapilitang pag-

kawala ng magkapatid
na Manalo ang mga
respondent na miyembro
ng militar at CAFGU.
Nakakalungkot na tumi-
gil dito ang Korte at
walang sanction na mai-
pataw sa mga respondent.
Isang maaring direk-
siyong babaybayin sa
hinaharap ay ang iba
pang mga maaring
sanction na higit sa
contempt na kasaluku-
yang nakasaad sa batas.

2. Dapat tingnan din ang
mga patakaran para sa
mga pribadong sanctuary
na “accredited persons or
private entities.” Para
maging epektibo ang
mga “persons or private
entities” sa pagbibigay
proteksiyon, napakaha-
laga ang independence nila
at ang pagpapanatiling
lihim ng kanilang pagi-
ging sanctuary. Taliwas
dito ang “accreditation”
na nais ng Korte
Suprema. Isang maaa-
ring direksiyon para sa
hinaharap ang mga
patakarang magpapa-
tibay sa mga pribadong
sanctuary.

Marami ang nagsasabi na
ang Korte Suprema, sa paglabas
ng Rule on the Writ of Amparo, ay
isang aktibistang Korte.
Tanggapin man o hindi ng
Pinakamataas na Hukuman ang
bansag na ito, maaring tingnan
bilang huwaran ang sinseridad
at tapang  nito laban sa
extrajudicial killing at sapilitang
pagkawala. Hindi naipit sa
hungkag na mga salita lamang
ang mga karapatang pantao
para sa Korte Suprema. Nawa’y
ang ibang mga sangay ng
gobyerno ay mahawaan at
sumunod sa pamumunong
ipinamalas ng nito. n

Si ATTY. RICARDO A. SUNGA III
ay Deputy Regional Coordinator
para sa Metro Manila ng Free Legal
Assistance Group (FLAG). Siya
ang humahawak sa kasong Writ of
Amparo na isinampa ng magkapatid
na Raymond at Reynaldo Manalo.

Patuloy ang panawagan ng mga ‘human rights advocates’ na itigil na ang
pagpatay sa mga aktibista.               PhilRights Photobank
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