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KARAPATAN
Alamin ang inyong mga

Ano ang Human Security Act
of 2007 (HSA)?

ANG Human Security
Act of 2007 o Batas
Kontra Terorismo

ay itinulak maipasa ng
gobyernong Arroyo bilang
tugon sa pandaigdigang
panawagan ng
administrasyong George
Bush ng Estados Unidos na labanan ang terorismo, matapos ang
pagpapasabog ng World Trade Center sa New York noong
Setyembre 11, 2001.

Dahil din sa mga lokal na teroristang pag-atake na
kadalasang ibinibintang sa Abu Sayyaf at Jemaah Islamiya, lalo
pang nagpunyagi ang gobyernong maaprubahan ng Kongreso
ang batas kontra terorismo.

Kaya noong ika – 6 ng  Marso, 2007 pinirmahan ng Pangulo
ang HSA at ganap itong nagkabisa noong ika – 15 ng Hulyo, 2007.

Ano ang mga karapatang nilalabag nito?

Importanteng malaman na ang katagang “terorismo,”
maging sa pandaigdigang antas, ay wala pa ring malinaw na
depinisyon.  Kaya hindi rin kataka-takang malabo ang
pakahulugan ng HSA sa konseptong ito.

Paano maipagtatanggol ng isang
akusado ang kanyang sarili kung
siya ay pinararatangan ng
krimeng walang malinaw na
depinisyon.  Sa ganitong
kondisyon, mapupunta sa mga
pulis ang kapangyarihang tukuyin
kung anu-anong aksyon at kung
sinu-sino ang mga terorista.
Nakakatakot na sitwasyon ito
dahil sa masamang ‘record’ ng mga
pulis pagdating sa pagrespeto ng mga
karapatang pantao.

Sa ilalim ng ating konstitusyon, sa Artikulo III Seksyon 1,
walang sinumang mamamayan ng bansang ito ang maaring
kitlan ng buhay, alisan ng kalayaan at bawian ng ari-arian nang
walang “due process”.  Sa ilalim ng Republic Act 9372 o HSA,
paanong magkakaroon ng “due process” ang mga akusado kung
wala itong malinaw na depinisyon sa krimeng terorismo.

Ang mga karapatang ito ay nakasaad din maliban sa mga
internasyunal na batas tulad ng Universal Declaration of Human
Rights (UDHR) (Art. 3 at 9) at  International Covenant on Civil
and Political Rights (ICCPR) (Art 6 at Art. 9).

Posibleng masasagasaan din ng batas na ito ang ating
karapatang maging malaya at hindi maaresto nang walang
kaukulang ‘warrant’ pwera na lamang sa ilang pagkakataon

tulad ng aktwal na nahuling ginagawa ang krimen.
Ngunit sa Human Security Act of 2007, sinumang

pinaghihinalaang terorista ay maaaring hulihin ng mga alagad
ng batas kahit walang mandamyento o ‘warrant’.  Pinahaba rin
ng batas na ito ang panahong pwedeng mapiit ang sinumang
pinaghihinalaang terorista kahit wala pang naisasampang  kaso
laban sa kanya.

Batay sa ating rules of court, ang isang akusado ay maaari
lamang ipiit habang iniimbestigahan ng 12 hanggang 32 oras,
depende sa bigat ng kaso.  Subalit sa HSA ito ay pinahaba ng
hanggang tatlong araw o 72 oras.

At hindi pa nasiyahan, maaari pa rin itong pahabain ng
tatlo pang araw at ng paulit-ulit kapag may karampatang
pagsang-ayon ang korte.

Ang karapatan ba
nating mag-organisa
ay maaapektuhan din
ng HSA?

Oo sapagkat ayon dito,
ang mga organisasyong
pinaghihinalaang nagsasagawa o gagawa ng
terorismo ay maaaring ideklarang iligal o terorista at tahasang
huhulihin ang mga kasapi nito. Ito ay magdudulot ng takot sa
mga mamamayang sumapi sa anumang organisasyong
nagpapahayg ng mga hinaing sa pamahalaan, sa dahilang
maaari itong pagbintangang nagpaplano ng mga terorismong
aktibidad.

Maaari rin bang malabag ang
ating karapatan sa ‘privacy’?

Sa ilalim ng batas na ito,
sinumang indibidwal o
organisasyong pinagsususpetsahang
kasangkot o kasama sa planong
terorismo ay maaaring tiktikan sa
pamamagitan ng pakikinig sa usapan
sa telepono, pagbabasa ng mga
liham at iba pa kung may permiso
mula sa korte.

Ito ay malinaw na paglabag sa ating karapatan sa ‘privacy’
na nakasaad sa ating Konstitusyon at sa iba pang pandaigdigang
batas sa karapatang pantao (Art.12 ng UDHR; Art. 17 ng ICCPR,

at Art.III, Seksyon 3 ng 1987 Phil.
Constitution).

Apektado rin ba ng HSA ang
ating karapatan sa
pagmamay-ari?

Itinatadhana ng HSA na
kapag may permiso ng korte,
maaaring siyasatin ng
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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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