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kARAPATAN
AlAMiN ANg iNyONg MgA

SIno Ang may karapatang bumoto? ayon sa Saligang 
Batas (artikulo v, Seksyon 1), ang karapatan sa halal ay 
maaaring gampanan ng lahat ng mga mamamayan ng 
pilipinas
 • na hindi inalisan ng karapatan ng batas,
 • na 18 taong gulang man lamang, at
 • nakapanirahan sa pilipinas sa loob ng 1 taon man 

lang at 6 na buwan man lamang sa lugar na kanilang 
bobotohan kagyat bago maghalalan.

May karapatan bang 
bumoto ang hindi na-
kakabasa at nakaka-
sulat? ayon din sa Sa-
ligang Batas, walang 
dapat ipataw na literasi, 
ari-arian o iba pang sub-
stantibong kinakailangan 
sa pagganap ng karapatan sa 
halal. ibig sabihin, kahit hindi 
nakatuntong sa paaralan at 
hindi marunong bumasa at 
sumulat ay pwedeng bomo-
to. Hindi rin kailangang 
magkaroon ng kung 
anu-anong ari-arian o 
yaman upang gampan-
an ang karapatang ito.

Ang Karapatan sa 
Halal (Voting Rights)

Sino ang disk-
walipikadong bu-
moto? inaalisan ng 
karapatan sa halal 
ang mga taong
 • nasenten-

syahan ng pinal na 
makulong nang hindi 
bababa sa isang (1) 
taon;

 • n a s e n -
tensyahan 
ng pinal sa 
pagkakasalang 
may kaugnay  sa “dis-
loyalty to the duly con-
stituted government”;

 • nadeklara ng awtoridad bilang 
“insane”(nasiraan ng bait) o “incompe-
tent” (walang kakayahan).

Karapatang bumoto ng mga deti-
nado. Sa unang pagkakataon, pwede 
nang bumoto ang mga taong:
 • nasa piitan, pormal nang 

nakasuhan at naghihintay o 
sumasailalim sa paglilitis;

 • nagsisilbi ng sentensyang 
hindi lalagpas sa 
isang taon; o

 • umaapela 
sa senten-
syang may 
k a u g n a y s 
sa “disloy-
alty to the 
duly consti-
tuted gov-
ernment.”

Ang “De-
tainee voting” ay pwedeng gampanan ng sino mang 

rehistradong detainee hangga’t hindi deactivated o 
kanselado ang kanyang rehistro sa cOmelec. 
Maglalagay ng isang “special polling place” ang 
cOmelec sa mga bilangguang may 100 o mahigit 
pang bilanggong botante. Sa mga bilangguang 
walang ganitong “polling place”, pwedeng i-avail 
ng mga preso ang “escorted detainee voting”.


