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MODULE 1

Karapatang pantao
para sa lahat
Ano ang karapatang pantao? Saan
natin ito mahahanap?
Ang karapatang pantao ay mga
karapatang likas sa lahat ng tao. Hindi ito
maipagkakait o maipagbibili sa iba. Ito ay
magkakaugnay at hindi maipaghihiwalay
sa iba pang mga karapatan.
Mayroong dalawang uri ng
karapatang pantao: (1) karapatang
natural; at (2) karapatang legal.
Ang mga karapatang natural ay
taglay natin mula sa araw ng ating
kapanganakan hanggang sa ating
kamatayan. Ilan sa mga karapatang
natural ay ang karapatang mabuhay,
karapatang magkaraoon ng tirahan,
karapatang makakain, at iba pa. Ang
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karapatang legal ay mga karapatang
itinakda ng batas. Layon ng mga
karapatang ito na ipagtanggol tayo
mula sa pang-aabuso ng gobyerno at
ng ibang tao. Ilan sa mga halimbawa
ng karapatang ito ay karapatang ukol
sa mga kontrata at higit sa lahat, ang
karapatang sumailalim sa naangkop
na proseso o due process.
Ang mga karapatang ito ay
napapaloob sa ating Saligang Batas o
ang 1987 Philippine Constitution (e.g.
Article III o ang Katipunan ng mga
Karapatan) at iba’t ibang mga batas.

ANG AKING MGA KARAPATAN

Para kanino ang karapatang pantao?
Ito ay para sa ating lahat. Wala
itong pinipili na lahi, kulay,
kasarian, wika, relihiyon, opinyong
pampolitikal, pagkamamamayan,
o anumang katayuan sa buhay.
(Art. 2, Universal Declaration of
Human Rights).
Bakit mahalaga ang konsepto ng
karapatang pantao?
Mahalaga ang konsepto ng karapatang pantao upang siguraduhing
ang likas na dignidad ng buhay ng
bawat tao ay nirerespeto at hindi
nilalabag. Itinataguyod din nito ang
“rule of law”, kung saan ang mga
taong mayroong katungkulan o nakaluklok sa matataas na posisyon
ay mananagot sa ilalim ng batas sa
anumang abuso ng kapangyarihan
o paglabag na kanilang nagagawa.

Paano natin maisasabuhay ang
ating mga karapatang pantao?
Maraming
paraan
upang
maisabuhay
ang
karapatang
pantao. Maaari itong gamitin
upang hikayatin ang ibang tao na
suportahan ang isang adbokasiya.
Maaari
ring
itong
maging
sandata laban sa pang-aabuso ng
gobyerno sa mga panahong hindi
nito pinahahalagahan ang mga
karapatang nasa Saligang Batas.

5

MODULE 2

Ano ang mga dapat
kong gawin kapag
ako’y inaresto?
MGA DAPAT GAWIN

1

Tanungin ang dahilan ng iyong pagkaka-aresto.
Itanong ang mga pangalan, ranggo at kung saang
opisina nanunungkulan ang pulis na umaaresto sa’yo.

2

Itanong kung mayroong “warrant of arrest” ang mga pulis.
— Mayroong dalang warrant of arrest:
›
Siguraduhing may bisa ito ayon sa mga
hinihiling ng batas.
‹ Halimbawa ng
arrest warrant

›

—

6

Kung balido o may bisa, kaagad tumawag
sa abogado at sabihin ang iyong kalagayan.

Walang dala o maipakita na warrant of arrest:
›
Kung may nagawa kang pagkakasala, tumawag
sa abogado at sabihin and iyong kalagayan.

ANG AKING MGA KARAPATAN

—

3

Kung wala kang nagawang pagkakasala,
magalang na ipaliwanag ito sa mga pulis.
Kung itutuloy pa rin ng mga pulis ang
pag-aresto sa iyo, kaagad na tumawag ng
abogado at sabihin ang iyong kalagayan.
Mayroong dalang warrant of arrest ngunit
hindi balido o walang bisa:
›
Magalang na sabihin sa pulis na hindi
balido o walang bisa ang warrant of arrest.
›
Kung itutuloy pa rin ng mga pulis ang
pag-aresto sa iyo, kaagad na tumawag ng
abogado at sabihin ang iyong kalagayan.

Manatiling kalmado. Pakinggan ang mga sinasabi
ng pulis habang ikaw ay inaaresto. Tungkulin nilang
ipaalam sa iyo ang iyong mga karapatan.

ANG MGA DAPAT MALAMAN

Arrest
ang pag-anyaya sa

•

•

•

Kung sakaling aarestuhin, ikaw ay maaring
siyasatin at hanapan ng mga armas.
— Magalang na sumang-ayon sa pagsisiyasat
ngunit mas mainam kung ikaw na
lamang mismo ang maglabas ng lahat ng
laman ng iyong bulsa upang maiwasang
makapagtanim sila ng mga katibayan.
— Pagmasdang mabuti ang isinasagawang
pagsisiyasat
upang
maiwasan
ang
pagtatanim ng pekeng katibayan.
— Kung mayroon kang kasama, mainam na
manatili siya upang ma-obserbahan ang
isinasagawang pagsisiyasat. Maari siyang
maging testigo sa pamamaraan ng pagsisiyasat
kung kinakailangan sa hinaharap.
Maaari kang makipag-ugnayan sa iyong abagodo
kahit walang sapat na perang pambayad sa
kanilang serbisyo. Kung gugustuhing kumausap at
kumonsulta sa isang abogado, ipagbigay alam ito sa
mga awtoridad at sila ay maglalaan ng isang abogado.
Maging alerto at mapagmasid. Tandaang maigi
ang mga pangyayari.

isang tao sa presinto
upang kaniyang masagot ang mga katanungan kaugnay ng
isang krimen
Warrant of arrest
isang papel mula sa
korte na inuutos ang
pag-aresto sa isang
tao kaugnay sa isang
naganap na krimen
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MODULE 2: ANO ANG MGA DAPAT KONG GAWIN KAPAG AKO’Y NA-ARESTO?
MGA HINDI DAPAT GAWIN

•
•
•
•
•
•
•

Huwag mag-panik o masindak.
Huwag tumakbo.
Iwasang pisikal na labanan at tutulan ang pag-aresto.
Iwasang makipagtalo sa mga pulis.
Huwag hawakan ang mga pulis.
Huwag magbigay ng pahayag. Kumonsulta muna sa
isang abogado kapag naaresto.
Huwag pumirma sa kahit anong dokumento nang
walang abogado.

SINO ANG TATAWAGAN AT KANINO MAKIKIPAGUGNAYAN?

Para sa mga reklamo,
mag-text ng PNP

•
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Habang inaaresto
— Tumawag ng abogado.
›
Ang taong naaresto ng mga pulis at
kinukwestiyon tungkol sa isang krimen ay
may karapatang matulungan ng kanyang
piniling abogado. Kung wala siyang sariling
abogado, may karapatan siyang mabigyan
ng abogadong tutulong sa kanya.
›
Kapag naimbitahan ng mga pulis upang
tanungin at kausapin, sumangguni muna
sa inyong abogado at siya ang mag-aayos
kung kailan, anong oras, at saan gaganapin
ang pagkukwestiyon.
— Makiusap sa isang kamag-anak, kaibigan,
o kahit sinong tao o saksi na pagmasdan at
obserbahan ang pag-arestong nagaganap.
›
Makatutulong kung mayroong taong
makapagsasalaysay kung ang pagkakaaresto ay ginawa ng tama at naaayon sa
batas. Siguraduhing kunin ang pangalan at
tirahan ng saksi.
›
Sabihan sila kung kanino makikipagugnayan
upang humingi ng tulong, paano sila matatawagan, at kung saan ka nila mahahanap.
›
Siguraduhing alam ng mga tao na ikaw
ay inaresto at kung sino ang nang-aresto.

<space> <message>
at i-send sa 2920 o
0917 847 5757

ANG AKING MGA KARAPATAN

•

Kung kinakailangan, sumigaw o gumawa ng
eksena upang makatawag ng pansin habang
nagaganap ang pag-aresto.
Habang nakakulong
— Makiusap sa pamilya, kaibigan, at abogado na
ikaw ay bisitahin.
› Kung posible, pinakamainam kung ikaw
ay mabibisita ng madalas.
› Huwag na huwag papayag na ilabas sa
kulungan o bilangguan ng kahit sino hangga’t
wala kang kasamang abogado o kapamilya.

Q&A

•

Maaari ba akong arestuhin kahit walang
warrant of arrest?
Oo, ngunit maaari lamang itong mangyari sa
tatlong pagkakataon:
— In flagrante delicto – kapag nahuli ka sa akto na
gumagawa ng krimen; “Huli ka!”
— Hot pursuit – ang krimen ay kakatapos
pa lamang maisagawa at ang pulis ay
may personal na kaalaman na ang taong
aarestuhin ay siyang gumawa ng krimen.
— Pag-aaresto sa mga tumakas mula sa kulungan.

•

Paano ko malalaman kung valid ang warrant
of arrest?
Ito ay pinag-utos at may lagda ng isang judge,
nakasaad ang pangalan ng taong aarestuhin
na siyang may kaugnayan sa isang krimen, at
ginamit sa loob ng sampung (10) araw matapos
malagdaan ng judge.

•

Hindi ako kwalipikado sa tatlong nabanggin
na sitwasyon ng pag-aresto ng walang warrant.
Maari pa ba akong arestuhin kay walang
warrant of arrest?
Hindi. Kailangang magpresenta ng mga pulis
ng balidong warrant of arrest.
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MODULE 2: ANO ANG MGA DAPAT KONG GAWIN KAPAG AKO’Y NA-ARESTO?

•

Naaresto ako nang mayroong warrant of arrest.
Gaano katagal ako maaaring ikulong?
Maaari kang ikulong hanggang makapagbigay ka
ng pyansa.

•

Inaresto ako ng mga pulis na walang warrant of
arrest. Gaano katagal ako maaaring ikulong?
Depende sa iyong paglabag.
— 12 na oras: para sa mga mababaw na
paglabag, pinarurusahan ng light penalties.
— 18 na oras: para sa mga hingi gaanong malubha,
pinarurusahan ng correctional penalties.
— 36 na oras: para sa malubhang paglabag,
pinarurusahan ng capital penalties.
Kung hindi nakapag-file ng information o
makapag-sampa ng kaso laban sa iyo sa loob ng
panahong ito, maaring magsampa ng Petition
for Writ of Habeas Corpus para makalaya.

•

Sino ang mga maaaring mang-aresto?
— Mga opisyal (pulis)
— Pribadong tao (ang tawag dito ay “citizen’s
arrest”) – kapag may pribadong taong nakakita
ng taong gumagawa ng krimen at aarestuhin
siya upang dalhin sa mga awtoridad

•

Kailangan pa rin bang sabihin sa taong inaresto
ang dahilan ng pag-aresto?
Kahit walang warrant, kailangan pa ring sabihin
sa taong inaresto ang dahil ng pag-aresto at ang
awtoridad ng taong nang-aaresto.

•

Maaari ba akong mahatulan kahit hindi legal ang
pag-aresto sa akin?
Maari itong mangyari. Hindi mawawalan ng
halaga at bisa ang mga paglilitis dahil sa ilegal
na pag-aresto kaya’t kailangang tumutol sa pagaresto sa pinakamaagang pagkakataon.
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MODULE 3

ANG AKING MGA KARAPATAN

Ano ang dapat gawin
kapag ang tahanan o
opisina ko ay hinalughog?
MGA DAPAT GAWIN?

1

Tanungin ang pulis o search party kung ano ang
dahilan ng gagawing paghalughog o search.

2

Suriin kung balido o may bisa ang search warrant.

Search warrant
isang dokumentong
nilagdaan ng hukom
na nag-uutos sa police officer na magsagawa ng search sa
isang lugar.

—

Kung ang search warrant na dala ay may bisa:
›
Maaaring halughugin ng mga pulis ang
lugar na nakasaad sa warrant.
›
Ang maari lamang kunin o kumpiskahin
ng mga pulis ay ang mga bagay na
partikular na nakalista sa search warrant,
maliban na lamang kung pumayag ka,
at mga ilegal na bagay o kontrabando na
hayag na nakita.
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MODULE 3: ANO ANG DAPAT GAWIN KAPAG ANG TAHANAN O OPISINA KO AY HINALUGHOG?

Pagpasok nila sa iyong tahanan o opisina,
mahinahong tanungin ang kanilang mga
pangalan, ranggo at tanggapan/presinto,
at ang kanilang punong opisyal.
— Kung wala silang dala o maipakita na
search warrant:
› Huwag pumayag na halughugin nila
ang iyong tahanan o opisina. Tumutol
nang mahinahon. Huwag gumamit ng
paraang pisikal at marahas.
› Kung walang search warrant at hindi
ka pumayag at nagboluntaryong
sumailalim sa isang search, ito ay ilegal
at labag sa batas.
— Kung may dalang search warrant, pero ito ay
walang bisa ayon sa mga hinihiling ng batas:
› Ang search at seizure operation na
gagawin ay illegal at labag sa batas.
› Anumang ebidensyang makukuha sa
isang ilegal na search ay hindi pwedeng
gamitin sa anumang kaso o paglilitis.
› Tumanggi nang mahinahon. Maaaring
ipaulit ang search.
3
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Kung may mga bagay na kukunin sa iyong tahanan
o opisina, ang police officer na kukuha ng mga ito
ay dapat magbigay ng detalyadong resibo ng mga
nakuhang gamit.
— Basahin at suriin nang mabuti ang mga
resibo para masigurong tama ang pagkalista,
paglarawan at bilang ng mga ito.
— Kung may blanko ang resibo, ipapuno ito sa pulis
upang maiwasan ang pagkuha ng mga bagay na
hindi naman dapat kunin.
— Siguraduhing may kopya ka ng resibo.
— Siguraduhing ang nilalaman ng kopya ay pareho
ng sa orihinal na resibo.
— Kung may mga bagay sa resibo na sa iyong
palagay ay maaaring magresulta sa iyong
pagkasangkot sa krimen, magalang na sabihin sa
mga pulis o search party na may karapatan kang

ANG AKING MGA KARAPATAN

humingi ng payo mula sa iyong abogado at
hindi pirmahan ang resibo.
— Siguraduhing naitindihan ang lahat ng
nilalaman ng resibo bago ito pirmahan.
4

Pagkatapos ng search, magpapapirma ang search
party ng Affidavit of Orderly Search.
— Kung sa tingin mo ay hindi tama o hindi
maayos ang ginanap na search, huwag
pirmahan ang Affidavit.

ANG MGA DAPAT MALAMAN

•

•

•

•
•

•

•

•

Ang search warrant ay maari lang gamitin sa umaga,
maliban na lamang kung tahasang nakasulat sa
search warrant na maaari itong gamitin sa gabi.
Habang ginagawa ang paghahalughog, bantayan at
obserbahan ang search team upang maiwasan ang
pagtatanim ng pekeng ebidensiya.
Ang search party lamang ang maaaring gumawa
ng search operation sa harap ng legal na occupant
o miyembro ng pamilya. Kung wala sila sa bahay,
maaaring gawin ang search operation sa harap ng
dalawang testigo na nasa tamang gulang o edad.
Hindi maaring gawin ang paghahalughog kung
wala ang mga testigo.
Dapat partikular na inilalarawan ng search warrant
ang mga bagay na kukunin o kukumpiskahin. Ito ay
para maiwasan ang pagkuha ng kahit anong bagay
na gusto nila na hindi naman dapat.
Kung ipagpapatuloy ng search party ang paghahalughog
ng bahay, maaring magsampa ng kasong kriminal, sibil,
o administratibo laban sa kanila.
Kung ilegal at walang warrant ang naganap na
paghahalughog, ang mga gamit na nakuha ng
opisyal ay hindi maaaring gamitin sa anumang
kasong isasampa ng mga opisyal.
Ang search warrant ay hindi puwedeng gamiting
basehan para kapkapan ang isang tao.

13

MODULE 3: ANO ANG DAPAT GAWIN KAPAG ANG TAHANAN O OPISINA KO AY HINALUGHOG?
MGA HINDI DAPAT GAWIN

•
•
•
•
•
•
•

Huwag mag-panik o masindak.
Huwag tumakbo.
Iwasang pisikal na labanan at tutulan ang paghahalughog.
Iwasang makipagtalo sa mga pulis.
Huwag hawakan ang mga pulis.
Huwag magbigay ng pahayag. Kumonsulta muna sa
isang abogado kapag naaresto.
Huwag pumirma sa kahit anong dokumento nang
walang abogadong gumagabay sa pag-aresto.

LAWFUL WARRANTLESS SEARCHES

May mga warrantless searches na maituturing pa ring
lawful tulad ng mga sumusunod:
•

Paghahalughog sa panahong may naganap na isang
legal na pag-aresto
— Sa pangkalahatan, ang pag-aresto ay dapat
munang dumating bago ang paghahalughog.
›
Gayunpaman, ang isang paghahalughog
na ginawa sa panahon ng isang pag-aresto
ay pinapayagan kung ang pulis ay may
probable cause upang gumawa ng pagaresto sa simula ng paghahalughog.
— Ang paghahalughog ay limitado sa taong
pinaghihinalaan at sa malapitang lugar (kung
saan madali niyang makukuha ang armas o
sandatang ebidensya)
— Ano
›
ang pinapayagang hanapin?
›
Mapanganib na mga armas
Anumang bagay na maaaring ginamit sa
pagsasagawa ng krimen
Anumang bagay na bumubuo ng patunay
sa paggawa ng krimen

•

Pagkumpiska ng katibayan sa plain view
— Ang opisyal ng pagpapatupad ng batas ay dapat
may wastong dahilan upang pumasok sa lugar,
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—

—

o di kaya ay nasa isang posisyon kung saan
maaari niyang tingnan ang isang partikular
na lugar.
Ang pagkatuklas ng katibayan ay hindi
sinasadya. Ang opisyal ay hindi dapat
nakakaalam ng lokasyon ng ebidensya bago ito
pinuntahan at dapat wala siyang layunin para
maghanap ng ebidensya noong simula
Ito ay agad na naging maliwanag sa
opisyal na ang item na kanyang nakikita
ay maaaring katibayan sa isang krimen,
kontrabando, o kung hindi man ay
sasailalim sa kumpiskasyon.

•

Stop and frisk/Terry searches
— Kailan ito wasto?
›
Dapat itong isang simpleng pagtapik sa
labas ng damit ng tao
›
Makatwiran at hindi gaanong invasive
›
Para sa pagtuklas ng mga armas
— Ang pulis ay dapat may makatwiran at
pangkalahatang dahilan upang maniwala
na ang tao ay armado at mapanganib, at
mayroong krimen na naganap o di kaya ay
malapit nang maganap.

•

Paghalughog sa mga vessel at sasakyang
panghimpapawid

•

Kung ang paghalughog ay may pahintulot kahit
walang warrant
— Ang pagpayag sa isang search ay dapat
malinaw at direkta.

•

Paghahanap ng Customs

•

Inspeksyon ng mga gusali at iba pang mga lugar
para sa pagpapatupad ng mga fire, sanitary, at
building regulation
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MODULE 3: ANO ANG DAPAT GAWIN KAPAG ANG TAHANAN O OPISINA KO AY HINALUGHOG?
MGA KATANUNGAN

•

Paano ginagawa ang search?
Maaari lamang gawin ang paghahalughog sa lugar
na nakalagay sa search warrant.
— Kung may sasakyan sa lugar na hinahalughog,
maaari rin itong halughugin.
— Kung ang mga gamit na kasama sa hinahalugog
ay pagmamay-ari ng ibang tao, maaari itong
isama sa paghahalughog.
— Ang search warrant ay hindi maaaring gawing
dahil upang isa-isahin kapkapan ang lahat ng
tao sa lugar na nakalagay sa search warrant.
Ang paghahalughog ng isang bahay, kuwarto, o iba
pang lugar ay maaari lamang gawin sa harapan ng:
— Mga taong nakatira sa bahay o sino mang
miyembro ng kaniyang pamilya
Dalawang testigo o witness na may sapat na
runong at gulang at nakatira sa lugar

•

Paano malalaman kung tama ang search warrant?
— Kailangang ibinigay itong mayroong probable cause.
— Ito ay ibinigay dahil sa kaugnayan sa isang
paglabag sa batas.
— Kailangang naka-detalye ang lugar na
hahalughugin o hahanapan ng ebidensya.
— Kung ang isa sa mga ito ay hindi nasunod, walang
bisa ang warrant.

•

Gaano katagal ang bisa ng search warrant?
Ang bisa nito ay sampung (10) araw mula sa araw
ng pag-isyu.

•

Ano ang dapat kong gawin kung ako ay kapkapan?
— Huwag ipakita sa pulis ang iyong ID kung
hanapin nila ito sa iyo.
— Huwag tanggalin ang damit kahit sabihan ka
ng pulis.
— Huwag buksan ang bag o pitaka kahit tanungin
ka ng pulis.
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Probable cause
may sapat o malakas
na ebidensya na nagpapatunay na maaring
ginawa ng akusado
ang krimen

ANG AKING MGA KARAPATAN

•

Maaari bang halughugin ang aking bahay o
opisina na walang search warrant?
Oo, ngunit sa mga sumusunod na sitwasyon lamang:
— Kung ang halughog ay ginawa kasabay ng
valid arrest;
— Kung ang ebidensiya ng ilegal na gawain ay
maliwanag na makikita kahit hindi na hanapin;
— Kung ikaw ay kinapkapan para hanapan ng armas;
— Ang sasakyan ay puwedeng halughugin
kung mayroong probable cause na ang
sasakyan ay ginamit o ebidensya sa krimen;
— Ang pagsiyasat ng mga sasakyang
panghimpapawid at sasakyang-dagat;
— Kung pumayag ka sa pagsisiyasat noong
humingi ng pahintulot ang pulis – kailangan
maipakita gamit ng malinaw at matinding
ebidensya ang “pagpayag”;
— Sa mga sitwasyon nang matinding
— pangangailangan o emergency;
— Pagsiyasat na isinasagawa ng mga opisyal
ng Bureau of Customs;
Paginspeksyon sa mga gusali at iba pang
lugar para ipatupad ang regulasyon o batas
para maiwasan ang sunog at panatiliin ang
kalinisan o sanitasyon

•

Ano ang gagawin ko kapag hinanapan ang
sasakyan ko sa isang checkpoint?
— Dapat may kaukulang pahintulot ito at
isinasagawa para sa kaligtasan ng publiko;
— Gawin sa pamamaraang maiiwasan ang
matinding panghihimasok sa pribadong
buhay o katawan ng motorista;
— Ang inspeksyon ay limitado sa “visual
search” mula sa labas ng sasakyan lamang;
— Bawal kapkapan ang mga motorista o
pasahero na nasa loob ng sasakyan;
— Huwag lumabas ng sasakyan. Kung ikaw ay
pinalabas, kalmadong tumanggi.
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MODULE 4

Mga paraan ng
pagdodokumento
PAGGAWA NG SALAYSAY O AFFIDAVIT

Mula sa Training Manual
for Paralegals ng Ateneo

•

Ano ang affidavit o salaysay?
Ang Salaysay ay isang malayang pagpapahayag
o pagtatala ng isang taong mayroong personal
na kaalaman tungkol sa isang pangyayari. Ito
ay pinanunumpaan sa harap ng isang notaryo o
sinumang may otoridad na magpanumpa ayon sa
batas. (halimbawa: mga huwes o judge, o mayor)

•

Kailangan ba na English ang salaysay?
Hindi. Maaari itong naka-Filipino o sa kung
anumang wikang alam ng nagbibigay ng salaysay.
(Halimbawa, maaari itong Bisaya, Kapampangan,
Panggalatok, atbp.)

•

Kailangan ko ba ng abogado para makapagbigay o
makagawa ng salaysay?
Hindi. Dahil ikaw ang personal na nakakaalam
tungkol sa pangyayaring nais mong ilagay sa
iyong salaysay, ikaw rin ang pipirma ng salaysay at
manunumpa sa harap ng notaryo, atbp.

•

Ano ang mga bahagi ng salaysay?
Ang lugar kung saan ginawa ang salaysay; ang
pamagat (halimbawa: “Salaysay ni Juan Dela Cruz”);
ang mga personal na impormasyon ng nagbibigay
ng salaysay; ang panunumpa (o oath) ng nagbibigay
ng salaysay; ang pagtatala ng mga nangyari
(tinatawag din itong Recital of Facts); ang pirma ng
nagbibigay ng salaysay; ang jurat.
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•

Ano ang recital of facts?
Ang recital of facts ay ang pagtatala ng mga
pangyayaring personal na nasaksihan ng
nagbibigay ng salaysay. Nilalaman nito kung
SINO ang nagbibigay ng salaysay, kung ANO ang
nangyari, SAAN ito nangyari, PAANO ito nangyari.

•

Ano ang jurat?
Ito ay ang pagpapahayag ng isang notaryo o
sinumang opisyal na nagpapanumpa sa nagbigay
ng salaysay na ang dokumento ay pinanumpaan sa
harap niya.

Republic of the Philippines )
Makati City
) S.S.
SINUMPAANG SALAYSAY
AKO, si JUAN T. DELA CRUZ, 30 taong gulang, Filipino, may asawa at naninirahan sa No. 1 Jose Rizal St., Macapagal Subdivision, Catmon, Malabon City,
matapos makanumpa nang naaayon sa batas, ay malaya at kusang loob na
nagpapahayag ng mga sumusunod:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Noong Oktubre 14, 2014, mga bandang alas singko ng hapon, ako ay
nasa loob ng aking bahay sa No. 1 Jose Rizal St., Macapagal Subdivision,
Catmon, Malabon;
May mga kumatok sa pintuan ng aking bahay at nang aking buksan ang
pinto, nagpakilala ang mga lalaki (tatlo) bilang pulis;
Nagpakita ang isang pulis ng Warrant of Arrest para sa aking pagdakip;
Dali-daling tinali ang aking mga kamay gamit ang posas ng pulis at
kinapkapan ako ng isa pang pulis;
Pagka-kapkap sa akin, may nakita ‘di umano ang pulis na limang (5)
gramo ng shabu sa bulsa ng aking pantalon na nakalagay sa isang maliit
na plastic bag;
Na hindi sa akin ang shabu na nakita sa aking bulsa, at hindi ko alam
kung papaano ito napunta sa aking bulsa;
Na ginawa ko ang sinumpaang salaysay na ito upang aking patunayan
ang buong katotohanan ng aking salaysay na nasa itaas at paninindigan
ko ito saan man at kanino pa man.

BILANG PATUNAY, ako ay lumalagda sa ibabaw ng aking pangalan ngayong
ika- Hunyo, 2015, dito sa Catmon, Malabon City.
(Lagda)
Juan dela Cruz

SINUMPAAN AT PINATOTOHANAN sa harap ko ngayong ika-23 ng Hunyo,
2015, sa Catmon, Malabon City. Pinatutunayan ko na ang nagsalaysay ay aking
nasiyasat at ako ay may sapat na paniniwala na siya ay kusa at malayang nagsalaysay. Ipinakita sa akin ng nagsalaysay ang kanyang Voter’s ID Blg. 123456 na
ibinigay noong ika-13 ng Marso, 2013 ng COMELEC sa Metro Manila.
(LAGDA)
MARIA SANTOS
Notaryo Publiko
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ANG AKING MGA KARAPATAN

Lugar

Halimbawa ng salaysay

Pamagat
Personal na
impormasyon at
ang panunumpa

Recital of facts

Pirma ng nagbibigay
ng salaysay

Jurat

21

PARA SA MGA KAMAG-ANAK NG MGA NABIKTIMA NG EJK/TOKHANG

Fact sheet at check
list mula sa Free Legal

Bago gamitin ang mga sumusunod, at bago kapanayamin
ang pamilya ng biktima, siguraduhing pumapayag ang
pamilya sa pagdodokumento. Mainam na papirmahin
sila ng katibayang ito (sa kasunod na pahina).
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ANG AKING MGA KARAPATAN

KATIBAYAN NG PAGBIBIGAY-PAHINTULOT

Ako si ___________________________________________________, Filipino,
________ taong gulang, single/kasal kay _______________________________,
at kasalukuyang nakatira sa __________________________________________
__________________________________________________________ .
Pinahihintulutan ko si __________________________________________________
upang siyasatin, kopyahin, o gamitin ang anumang dokumento,
talaan, o kagamitan mula sa ospital, kapulisan, o alinmang kawani
ng gobyerno.
Pinahihintulutan ko rin ang buong pagdodokumento ng
pagkamatay/pagkahuli/pagkawala ng aking asawa/anak/magulang/
kamag-anak upang maisumite o maipadala sa mga karampatang
institusyon o pangkat, dito man o sa labas ng Pilipinas.
Pinirmahan sa ______________________________
noong ________________________

____________________________________________________
Pirma at pangalan ng kinapanayam (interviewee)

____________________________________________________
Pirma at pangalan ng tagapakinayam (interviewer)

____________________________________________________
Pirma at pangalan ng testigo sa pagpirma
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PARA SA BIKTIMA
☐ Pinaghihinalaang gumagamit ng droga, lulong sa droga, nagbebenta ng droga
☐ Pinaghihinalaang gumawa ng krimen
☐ Walang koneksyon sa ipinagbabawal na droga
☐ Aktibista
PERSONAL NA KALAGAYAN NG BIKTIMA
Buong pangalan:
Alyas o palayaw:
Kasarian:

Edad:
Civil status:

Tirahan:

Hanapbuhay:
Kapansanan (kung meron):
Natatanging marka sa katawan
(birthmarks, tattoos, atbp):

Mga kasong nakasampa laban sa
biktima (kung meron):

Kung ang biktima ay isang aktibista, ipahiwatig ang samahan, posisyon sa
samahan, adbokasiya, nakalipas na gawain.
Tandaan: aktibista ay tumutukoy sa taong nagtataguyod ng karapatan at
interes ng mga nalalamangang grupo (halimbawa: magsasaka, mangingisda,
kababaihan, kabataan, katutubo, mahihirap, may kapansanan, nakatatanda,
mga taong may HIV, at iba pa) at sa mga taong nagsasangkot sa mga isyu
patungkol sa sosyal, pulitika, ekonomiya, kultura at/o kapaligiran.
Kung ang biktima ay isang pinaghihinalaang gumagamit ng droga, lulong sa
droga o nagbebenta ng droga, ilagay kung ang biktima ay “sumuko” sa otoridad
o “binisita” sa ilalim ng “operasyon tokhang,” o nakalista sa isang listahan ng
dapat pagmasdan (watch list), listahan ng aasintahin (target list), listahan ng
mga wanted (wanted list), o listahan ng gumagamit ng droga (narco list).
Kung ang biktima ay isang pinaghihinalaang kriminal, ilagay kung siya ay dati
nang naaresto, nasampahan ng kaso, nahatulan ng kahit anong krimen, o nailista
sa listahan ng dapat pagmasdan (watch list), listahan ng aasintahin (target list), o
listahan ng mga wanted (wanted list).
Kung ang biktima ay walang koneksyon sa bawal na gamot o hindi ang tamang
aasintahin o pakay, ilarawan ang mga pangyayari (kung ang bikitima ay isang
kaibigan, kamag-anak o kakilala ng tamang target o taong pakay, o ang biktima
ay nangyari lamang na naroroon sa lugar kung saan napatay ang iba pang
biktima, atbp).

Oras, Petsa at Lugar
•
Ilagay ang oras, petsa, at lugar kung saan naganap ang pagpatay ng tao;
ilarawan ang pinangyarihan ng pagpatay
•
Ilagay ang oras at lugar kung saan natuklasan ang bangkay; ilarawan ang
paligid ng bangkay
Bangkay at paraan ng pagpatay
•
Ilarawan ang bangkay at paraan ng pagpatay (ano ang mga sugat o pinsala
ng biktima; halimbawa, kung ang biktima ay namatay dahil sa baril,
ilarawan kung ilang bala ng baril ang tumama sa katawan at sa anong
parte ng katawan; kung nasaksak ang biktima, ilang beses nasaksak at
saang parte ng katawan sinaksak). Ilarawan ang ibang pangyayari na
may kaugnayan sa pagpatay. Ilista ang mga bagay na nahanap sa tabi ng
bangkay (halimbawa, karatula, sandata, ilegal na droga, atbp)
Mga pangyayari bago ang pagpatay
•
Ilarawan ang mga pangyayaring naganap bago ang pagpatay; Ito ay
mahalaga para sa mga napatay habang nasa kustodiya ng mga pulis.
Ilarawan din ang paraan ng pag-aresto at pagkulong.
•
Para sa mga biktimang sumuko sa mga otoridad, ilarawan ang mga
pangyayari patungkol sa kanilang pagsuko.
•
Para sa mga biktimang binisita ng mga pulis sa pamamagitan ng
“operation tokhang”, ilarawan ang paraang isinagawa ng pulis.
•
Para sa mga biktimang nakabilang sa “watch list”, “target list”, “wanted
list” o “narco list”, ilarawan ang anumang detalye patungkol sa nasabing
listahan, e.g. ang mga taong gumawa at humahawak ng listahan, paraan
kung paano at kailan nalaman ang kanilang pagkabilang sa nasabing
listahan atbp.
•
Para sa mga akusado, ilarawan ang pag-aresto, kasong isinampa o kung
nahatulan man sa iba pang krimen.
•
Ilarawan kung ang biktima ay nakatanggap ng mga pagbabanta sa
kanyang buhay o “death threats”, at ilarawan ang mga bantang natanggap
(petsa, oras, paraan at nilalaman ng pagbabanta)
•
Kung ang pagpatay ay naisagawa habang pinapatupad ang warrant of
arrest or search warrant, ilarawan ang mga detalye ng warrant.
Mga pangyayari matapos ang pagpatay
•
Ilarawan ang mga kaganapang agad na nangyari matapos ang pagpatay,
lalo na kung nakakatanggap ng patuloy na pagbabanta ang pamilya,
kamag-anak at kaibigan ng biktima.
•
Ilagay ang kasalukuyang pinglalagakan ng bangkay ng biktima.

PARAAN NG PAGPATAY
☐ Namatay habang may police operation
☐ Namatay habang nasa police custody
☐ Pinatay ng mga vigilantes, death squads at mga taong hindi matukoy ang pagkakakilanlan
☐ Itinapon ang katawan ng biktima na mayroong nakasukbit na karatula

MGA PANGYAYARI NUNG NAGANAP ANG PAGPATAY

PINAGHIHINALAANG SALARIN
☐ Pulis
☐ Hindi kilalang tagasalakay, vigilante, death squads (mga taong sakay ng motorsiklo)
☐ At iba pa, pakitukoy (pribadong security, opisyal ng barangay, kawal, security na
empleyado ng gobyerno, atbp): ___________________________________________

•

•
•
•
•
•

Ilarawan ang pinaghihinalaang salarin, kabilang ang bilang ng mga
pinaghihinalaang salarin, at kung nakasuot sila ng uniporme o damit pang
sibilyan, kung nakatalukbong o nakasuot ng face mask, atbp. Kung kilala,
ilaan ang pangalan, rango, at himpilan ng pulis o ng tulisan
Ilarawan ang operasyon/gawain ng mga pinaghihinalaang salarin sa
panahon ng pagpatay
Ilarawan ang mga salitang binigkas ng mga pinaghihinalaang salarin sa
panahon ng pagpatay
Ilarawan ang mga sandatang ginamit ng mga pinaghihinalaang salarin sa
panahon ng pagpatay
Ilarawan ang mga sasakyang ginamit ng mga pinaghihinalaang salarin,
hal. gawa, modelo, kulay, plaka, numero ng mobile unit, atbp.
Kilalanin ang kilalang dahilan para sa pagpatay

PAGTUGON NG GOBYERNO

PINAGMULAN NG IMPORMASYON
☐ Salaysay ng pamilya ng biktima o kamag-anak
☐ Salaysay ng Saksi
☐ Ulat ng pulisya
☐ Forensic reports (autopsiya, ulat ng SOCO, atbp.)
☐ Dokumento sa Korte
☐ Paguulat ng media
☐ Iba pang pinagmulan ng impormasyon: ____________________________________
________________________________________________________________________
MGA PAPELES NA SUMUSUPORTA SA IMPORMASYON
☐ Sertipiko ng kamatayan
☐ Litrato o dibuho ng may kagagawan
☐ Ulat ng autopsiya
☐ Audio/biswal na tala ng pangyayari
☐ Pulis blotter
(nakuha sa pamamagitan ng
☐ Ulat ng imbestigasyon ng pulis
cellphone/camera/CCTV/iba pang
☐ Scene of the Crime Operation
kasangkapan)
☐ (SOCO) Report
☐ Ulat ng balita
☐ Sinumpaang salaysay ng pamilya
☐ Litrato ng biktima ng pagpatay o ng
ng biktima o kamag-anak
krimen
☐ Sinumpaang salaysay ng nakasaksi ☐ Kung may iba pa, pakitukoy:
☐ Warrant of Arrest
________________________________
☐ Sinumpaang salaysay ng pag-aresto
________________________________
☐ Search Warrant
________________________________
☐ Mga sinumpaang salaysay na
sumusuporta sa pagkuha ng
Search Warrant

Ipakita kung ang pagpatay ay sinisiyasat ng tamang ahensiya, at ipaliwanag
kung ano ang kasalukuyang kalagayan ng pagsisiyasat. Sabihin kung nakilala
na o natanto ang may kagagawan, kung nasampahan na ng kaso, kung kailan,
saan at ano na ang kalagayan ng kaso.

Ang sinumpaang salaysay ng pamilya ng biktima o kamag-anak at sinumpaang
salaysay ng nakasaksi ay maaring: sinumpaang salaysay na nakasulat o
naka-video; ang sinumpaang salaysay ay dapat nakasulat sa wika na alam ng
nagsasalaysay; kung ganito, lagyan ng interpretasyon sa wikang Ingles.

ANNEX

Mga karapatan kapag inaresto
1

2
3
4

5

Karapatang magkaron ng abogadong tutulong sa iyo sa buong
proseso. Tingnan rin ang mga
karapatan ng akusado sa baba.
Karapatang manatiling tahimik.
Karapatang malaman ang mga
nabanggit na karapatan sa 1 & 2.
Karapatang
mabisita
ng
pinakamalapit
na
pamilya,
abogado, NGOs, medikal na
doktor, pari/ministro.
Ang mga sumusunod ay dapat gawin sa presensya ng abogado, nakasulat, at may pirma ng inaresto:
a
Pagwawaksi ng mga nakasaad sa Art 125 ng RPC
(kung hindi man, walang
b
bisa ito)
Pag-amin sa labas ng korte
(kung hindi man, hindi ito
matatanggap na ebidensya
sa kahit anong paglilitis)

i

*

Kung walang presensya
ng abogado, sa wastong
pagwawaksi, maaaring
gawin sa presensya ng
kahit sino sa mga magulang, nakatatandang
kapatid, asawa, munisipal na mayor, munisipal
na hukom, superbisor
ng paaralan ng distrito, o
pari o ministro ng ebanghelyo na kaniyang pinili.
ii
Ang
pag-amin
ay
dapat malayang at kusang-loob na ginawa
at walang kahit anong
pamimilit o pang-akit.
Tandaan: Kahit anong kusang
pahayag bago magsimula ang
custodial investigation ay hindi
binibilang na pag-amin sa labas
ng korte.

Mga karapatan sa
custodial investigation
1
2

3
4
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Karapatang manahimik.
Karapatang matulungan ng isang
maalam at independent na abogado,
kung maari, ang abogado ay dapat mula
sa kanyang sariling pagpili.
Karapatang masabihan ng kanyang
mga karapatan sa no.1 at no.2.
Ang mga karapatan na ito ay hindi
maaring maisantabi, maliban na

5
6

lamang kung siya ay pumayag na
isantabi ang mga ito, sa pamamagitan
ng pagpirma ng isang dokumento sa
harap ng kanyang abogado.
Siya ay hindi dapat gamitan ng kahit anumang uri ng torture, pwersa, o dahas.
Siya ay hindi maaring dalin sa isang
natatagong kulungan o “secret
detention places.”

ANG AKING MGA KARAPATAN

Mga karapatan sa
prosekusyong kriminal
1
2
3
4

5

Ituring na inosente hanggang
hindi napatutunayang may sala.
Bigyan ng impormasyon ukol sa uri
at dahilan ng akusasyon laban sa iyo.
Harapin at madinig ka at iyong
abogado sa paglilitis.
Tumayo bilang testigo para sa sarili
pero handang ma-cross-examine
sa mga bagay ng iyong testimonya.
Huwag piliting tumestigo laban
sa sarili mo.

6 Makita nang harapan at ma-crossexamine ang mga testigo laban sa iyo.

7 Matulungan ng mga proseso ng
korte pati na ang compulsory
attendance ng mga testigo o
witnesses at sa paglalahad ng
ebidensiya laban sa iyo.
8 Magkaroon ng mabilis, bukas,
at patas ng paglilitis.
9 I-apela ang conviction order o desisyon ng korte na ikaw ay maysala.

Iba pang mga katanungan
•

Ano ang ibig sabihin ng “custodial investigation?”
Ang “Custodial investigation” ay ang antas ng imbestigasyon ng mga pulis
kung saan ang inaakusahan ay itunuturing na suspect sa isang krimen.
Sa custodial investigation, ang mga autoridad ay naka-pocus sa partikular
na taong hinuli nila dahil pinaghihinalaan nilang siya ang gumawa ng
krimen. Kasama sa antas na ito ang pagbibigay ng imbitasyon sa taong
iniimbestigahan at pinaghihinalaan nilang gumawa ng krimen.

•

Ang“pag-imbinta”bangmgapulisaymaituturingna“custodialinvestigation?”
Oo, kung siya ay iniimbitahan upang imbistigahan sa isang krimen
kung siya ay pinaghihinalaan na suspect.

•

Ang police line-up ba ay parte ng custodial investigation?
Hindi, sa police line up siya ay iniimbistegahan pa lamang at hindi pa
tinuturing na suspect.

•

Paano kung inanyayahan lang ako upang tanungin tungkol sa isang
imbestigasyon na kanilang isinasagawa?
— Sabihin mo na tatanungin mo muna ang iyong abogado upang ayusin
ang araw, oras at lugar ng pagtatanong
— Kapag ikaw ay pinipilit na sumama sa kanila, isa na itong ilegal na pag-aresto.
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•

Kailan maaring hingin ang karapatan na masistihan ng isang abogado?
— Sa oras na siya ay isailalim sa custodial investigation, kung saan siya ay
itinuturing na bilang isang suspect.
— Kapag ang nagiimbestiga ay nagsimula ng magtanong ng mga
impormasyon na naglalayon na mapaamin ang iniimbestigahan.
— Kapag ang imbistigasyon ay hindi na lamang isang “general” na
imbestigasyon sa isang krimen, at nagsimula na itong magpocus sa
isang suspect.

•

Maari bang maisantabi ang mga nasabing karapatan?
Oo, ngunit ang pagpayag na isantabi ang mga ito ay dapat isulat sa isang
dokumento. Ito rin ay dapat pirmahan ng akusado sa harap ng isang
abogado. Ang mga karapatan na maaring maisantabi sa pamamagitan ng
nasabing dokumento ay ang mga karapatan na manahimik, maasistihan ng
isang abogado, at masabihan ng mga nasabing karapatan.

•

Sa paanong paraan dapat sabihan ang akusado ukol sa kanyang mga karapatan?
— Ang mga karapatang ito ay hindi lamang dapat basta basta basahin sa
harap ng isang akusado. Ito ay dapat sabihin sa kanya sa wika at paraan
na kanyang maiintindihan at mauunawaan.
— Sa pagpapaliwanang sa akusado, dapat ay isa-alang alang ang kanyang
kakayahan at lalim ng pag-unawa.
— Kung ang akusado ay pipirma ng dokumento na pumapayag sa
pagsasantabi ng kanyang mga karapatan, kailangan siguraduhin na
nabasa niya ang nasabing dokumento at kanyang naintidihan ang mga
maaring mangyari dulot ng kanyang pagpirma.

•

Ano ang isang “confession?”
Ang “confession” o “pag-amin” ay ang deklarasyon ng akusado na siya ang
gumawa ng krimen o siya ay may kinalaman dito. Upang maituring na
wastong pag-amin, ang deklarasyon na ito ay dapat gawin ng kusang-loob at
hindi dahil sa pagpilit o pananakot.

•

Ano ang epekto ng isang pag-amin na nakuha labag sa mga karapatang ito?
Ito ay hindi maaring gamitin na ebidensya laban sa akusado.
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Talasalitaan
Affidavit

Ang Affidavit o salaysay ay isang malayang
pagpapahaya o pagtatala ng isang taong may
personal na kaalaman tungkol sa isang pangyayari.
Ito ay pinanunumpaan sa harap ng isang notaryo o
sinumang may otoridad na magpanumpa ayon sa
batas. (Halimbawa: mga huwes o judge o mayor)

Affidavit of
Orderly Search

Ito ay isang salaysay na nagtatala ng mga naganap
sa panahon ng paghahanap ng kinauukulan. Ang
salaysay na ito ay pinapalagdaan ng search party
matapos ang isang search.

Arbitrary
Execution

Hindi makatwirang pagpataw ng kamatayan sa isang
akusado.

Arrest

Ang akto ng paghuli sa isang tao ng mga tao sa
kinauukulan tulad ng mga pulis.

Capital Penalties

Kaparusahan ng kamatayan para sa mga krimen na
nakasaad sa batas.

Citizen’s Arrest

Ang akto ng paghuli sa isang tao ng isang sibilyan na
hindi miyembro ng kapulisan.

Compulsory
Attendance

Sapilitang pagdalo ng mga testigo na inutos ng korte.

Confession

Ito ay pag-amin o isang deklarasyon ng akusado na
siya ang gumawa ng krimen o siya ay may kinalaman
dito.

Conviction Order

Desisyon ng korte na nagsasaad na ang akusado ay
may sala sa krimen.

Correctional
Penalties

Ito ay pangkat ng mga parusa kung saan nabibilang
ang prision correcional, arresto mayor, suspension, at
destierro.
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Custodial
Investigation

Ito ay ang antas ng imbestigasyon ng mga pulis kung
saan ang inaakusahan ay itinuturing na suspect
sa isang krimen, kasama rito ang pagbibigay ng
imbitasyon sa taong pinaghihinalaang gumawa ng
krimen.

Extrajudicial
Execution

Ito ay ang pagpatay sa isang tao ng mga awtoridad
nang hindi dumadaan sa prosesong legal o hudisyal.

Hot Pursuit

Ito ay pag-arestong nagaganap nang kakatapos pa
lamang maisagawa ng krimen at ang pulis ay may
personal na kaalaman na ang taong aarestuhin ay
siyang gumawa ng krimen.

In Flagrante Delicto Ito ay ang pagkahuli sa isang taong nasa akto ng
paggawa ng krimen o naganap ang krimen sa harap
ng pulis o awtoridad.
Jurat

Ito ay ang pagpapahayag ng isang notaryo o
sinumang opisyal na nagpapanumpa sa nagbigay
ng salaysay na ang dokumento ay pinanumpaan sa
harap niya.

Karapatang Legal

Ito ay mga mga karapatang itinakda ng batas na
layong ipagtanggol tayo mula sa pang-aabuso ng
gobyerno at ng ibang tao. Ilan sa mga halimbawa ng
karapatang ito ay karapatang ukol sa mga kontrata
at higit sa lahat, ang karapatang sumailalim sa
naangkop na proseso o due process.

Karapatang Natural Ito ay taglay natin mula sa araw ng ating
kapanganakan hanggang sa ating kamatayan. Ilan sa
mga karapatang natural ay ang karapatang mabuhay,
karapatang magkaroon ng tirahan, karapatang
makakain, at iba pa.
Karapatang Pantao Ito ay mga karapatan at mga kalayaan nararapat na
matanggap ng lahat ng mga tao dahil sila ay isang
tao.
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Light Penalties

Ito ay isang uri ng parusa kapag ikaw: 1) ay ikinulong
1-30 na araw; 2) binigyang-sala sa publiko; 3) ay
kailangang magbayad ng multa ay mas mababa sa
200 pesos

Narco List

Ito ay isang listahan tungkol sa mga pinaghihinalaang
adik sa droga.

Petition for Writ of
Habeas Corpus

Ito ay isang petisyon isinasampa sa korte para
palayain ang isang taong ikinulong pero hindi dapat
kinulong dahil labag sa batas

Plain view

Ito ay isang paraan para ang pulis ay maaring
siyasatin ang tao kapag nakikita nang malinaw ng
pulis na may bagay na ilegal yung tao. Pwede niya
gawin ito kahit walang search warrant.

Police Blotter

Ito ay isang dokumento nagpapahayag sa mga
detalye ng isang di-umano’y krimen nangyari sa tao.
Ang mga detalye ay itinala sa pulis.

Police Line-up

Ito ay isang pila ng mga tao para malalaman ng isang
saksi sa krimen kung nandoon ba yung gumawa ng
krimen.

Police Officer

Ito ay isang pulis.

Probable Cause

Ito ay isang gabay para sa fiscal o sa hukom para
makapagpapasya sila kung magsasampa ba ng kasong
kriminal sa korte (kapag fiscal) o maglalabas ng isang
mandamyento de aresto (kapag hukom). Gagawin
nila ito kapag batay sa pangyayari, maniniwala ang
isang maingat at responsableng tao na maaring may
nagawang krimen, at ito ay ginawa ng tao.

Prosekyusong
Kriminal

Ito ay isang proseso kung saan hinahain sa korte ang
isang kaso upang makakuha ng hatol at maparusahan
ang isang tao sa paggawa ng krimen.

Recital of Facts

Ito ang pagsasalaysay ng mga detalye ukol sa mga
pangyayari.
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Rule of Law

Ito ang limitasyon sa hindi makatwirang paggamit
ng malawak na kapangyarihan ng gobyerno at ang
pagbabale-wala ng batas.

Search and Seizure Ito ang proseso ng pagpunta ng mga pulis o ng mga
Operation
awtoridad sa isang lugar upang maghanap ng mga
bagay na may relasyon sa krimen na iniimbestigahan.
Search Party

Siya ang tao na may awtoridad upang magsagawa ng
search or seizure operations.

Search Warrant

Ito ang dokumento na nagpapahintulot sa pulis o sa
taong may awtoridad na magsagawa ng search and
seizure operations.

Stop and Frisk

Ito ang panandaliang pagtigil dahil sa makatwirang
basehan o paghihinala ng isang tao at pagkapkap sa
sa kanya.

Summary
Execution

Ito ang pagpatay sa isang tao
pinahihintulutan o naaayon sa batas

Target List

Ito ang listahan ng pulis o ng awtoridad mga tao na
pinaghihinalaang gumawa ng krimen.

Unlawful Arrest

Ito ang pag aresto ng walang warrant o hindi pasok
sa tatlong pagkakataon ng valid warrantless arrest

na

hindi

Vessel at Sasakyang Ito ay uri ng sasakyan o behikulong may kakayahang
Panghimpapawid
lumipad o sumalipadpad sa pamamagitan ng tulong
ng hangin
Valid

Wasto o legal

Visual Search

Ito ay uri ng inspeksyon na limitado sa pagtanaw
lamang

Wanted List

Ito ay listahan ng mga taong pinaghihinalaang
gumagamit ng, lulong sa, o nagbebenta ng droga
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Warrant of Arrest

Ito ay isang dokumento na nagpapabisa sa pag aresto
ng isang taong pinaghihinalaang suspek ng krimen

Warrantless
Searches

Ito ay ang balidong pag aresto ng mga pulis na
walang dalang warrant of arrest

Watch List

Ito ay listahan ng mga taong pinaghihinalaang
gumagamit ng, lulong sa, o nagbebenta ng droga
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Metro
Manila/ Charted
Cities (CC)
Where is the
crime
committed?
Outside
Metro Manila
& CC

Based on the
Preliminary
Investigation, is there
probable cause?

File Complaint
at the Office of
the Prosecutor

Requiring Preliminary
Investigation?
(at least 4 years, 2
months and 1 day)

Y
N

File Complaint with the
proper officer for the
purpose of conducting the
preliminary investigation

Y
N

Respondent should submit
Counter-Affidavit

Issue a Subpoena
to the respondent

DISMISS the
Complaint

The Investigating Officer may set a
CLARIFICATORY HEARING

Remedy of
Complainant?

File Complaint at the
Municipal Trial Court

Based on HEARING, is there sufficient
ground to hold respondent for trial?

A
Appeal to
the DOJ

Ask for PI but accused
must sign a waiver of
Art. 125

If accused is arrested
WITHOUT a warrant

Does the crime committed require
Preliminary Investigation? (PI) (at
least 4 years, 2 months and 1 day)

Y
N

Options of the
Accused

File Complaint
at the Municipal
Trial Court

Prosecutor or Police
Officer shall file the
Complaint without
need of PI provided
there is INQUEST

Y

N

The Investigating Officer
prepares the Resolution
and Information

A

The Information is filed
in Court

Can the Judge
issue a Warrant
of Arrest?

A

Based on the Judge’s
determination, is there
probable cause?

Y
N

MTC

Remedy of
Complainant?

If there is a necessity of placing the respondent under
immediate custody in order not to frustrate the ends of justice.
Is there a PI
previously
conducted by
Prosecutor?

Y
N

DISMISS the
Complaint

Appeal to
the DOJ

Remedy of
Complainant?

Appeal to
the DOJ

A

RTC

DISMISS the
Complaint

Judge shall issue a Warrant of
Arrest if there is necessity
Issuance of Warrant of Arrest is
subject to the court’s discretion;
The Judge can issue SUMMONS
in lieu of Warrant of Arrest

Arraignment
: Plea of
Accused

Guilty
Not
Guilty

Judgment

PRE-TRIAL

TRIAL

