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• Kustomaryong mga batas o customary laws

• “Justicia” ng mga Kastila

• Katuwiran/Katarungan ng Katipunan

• “Justicia” ng “Republika” ng Malolos

• “Rule of law” ng mga Kano

• “Rule of Law”/”Justicia” at “Justice” sa ngayon…

Kasaysayan



Noong panahon ng transisyon 1890 –
1913, makikita ang tatlong piryod:

• Ang panahong kolonyal na Kastila (justicia)

• Ang Himagsikang 1896 (Katwiran/Katarungan) 
at “Republika” ng Malolos (justicia din)

• Ang bagong kolonyalista/imperyalistang
Amerikano (justice/rule of law)

Ang Tatlong Piryod



Mula 1907, “nakapasok na rin ang mga Pilipino sa
pagpapalaganap ng bagong sistema hindi lamang
ng Lehislatura kundi gayundin ng Hudikatura ---
mangyari pa sa wikang Espanyol. Kaya 
masasabing ang buong piryod simula 1901 sa
Espanyol ang Sistema ng hustisya, habang ang
pagpapasa ng batas ay sa Kastila/Ingles sa simula
at bandang huli ay lubusan nang Ingles.” 

Ang Organic Act of 1902 ay naglatag ng 
isang bagong sistemang
panghudikatura --- sa wikang Ingles.



Ang Batas Sedisyon o Sedition Law 
(1901),
Ang Batas laban sa Panunulisan o 
ang The Brigandage Act (1902),
The Reconcentration Act (1903); at
ang Flag Law (1907).

Mga Unang Batas Amerikano:



“Two parties campaigned for ascendance: the 
Nacionalistas, whose platform centered on immediate 
independence; and the Federalistas --- one of whose 
founders was Pardo de Tavera --- whose initial goal was 
limited to statehood but later shifted to gradual 
independence. The voter base excluded the majority of 
the Filipinos, being limited to those literate either in 
Spanish or English and with property valued at P500, a 
substantial sum in those days. Out of the population of 
more than 7 million, only 104, 966 were registered to 
vote, and only 98, 251 --- less than 2 percent of the 
population --- went to the polls. In effect, it was the elite 
voting the elite in.” 

Ang Asemblea Nacional



Kung gayon, hindi maitatawa na ginamit ng mga
Kano kapwa ang kanilang superyor na lakas-
militar, katatayuang-pang-ekonomiko, 
edukasyon, wika (Ingles) at mga batas mismo sa
tulong ng kanilang mga amuyong/kasapakat na
mga elit upang agawin sa Bayan, hindi lamang
ang kanilang Kalayaan, kundi maging ang
kanilang Pagkatao at Kaluluwa.

Imperyalistikong disenyo/pamamaraan



Ang pakikipagtulungang ito ng elit ay nagbigay-daan sa
dalawang napakaimportanteng resulta pagsapit ng 1913:

1) ang rehimeng elit na mahigpit na magtatali sa Bayan 
sa Amerika, sa kapakanan kadalasan ng 
nakikipagtulungan sa kapangyarihang imperial sa
larangan ng pulitika at ekonomiya sa isang dako, at sa
kabilang dako’y lilikha kapwa ng matagalang reaksyon
rebelde at mapaghimagsik laban sa sentral na
kapangyarihan ng kolaborasyong elit at ng panloob na
tensyon at kalituan sa tatlong nabanggit na grupo na
magiging matindi ang epekto, mula 1914, sa adhikain ng 
pagbubuo ng Bansa; 

Unang Resulta:



2) ang kaalinsabay na alyenasyon sa
kalinangang bayan ng kaelitan dulot
ng amerikanisasyon nito sa ibang
language-and-culture. Kabayaran ito
sa pagtanggap sa kanila sa burukrasya
at sa resulta nitong pangingibabaw
nila sa nagiging BANSA. 

Ikalawang Resulta



May kapangyarihang ehekutibo ayon sa batas, tagapayo
rin ng Gobernador-Heneral sa mga bagay na
administatibo at lehislatibo, hanggang maging
eklusibong hukuman lamang noong Hulyo 4, 1981.

Hunyo 11, 1901, tinatag ang opisyal na Korte Suprema ng 
Pilipinas sa pamamagitan ng Batas Blg. 136, ang Judiciary 
Law ng Second Philippine Commission.

Pinalitan nito ang Audiencia, at nagsimula na nga ang
isang sistemang huridikal na kawangis ng Sistema ng 
Estados Unidos.

Ang Audiencia Real bilang Unang
Korte Suprema (1583-1898)



Ironiko na mababa at mapang-aglahi ang tingin ng mga
kano sa mga karaniwang Pilipino pagdating sa sistema ng 
batas na siya namang kabaligtaran ng kanilang tayog ng 
pagtingin sa mga mestisong Filipino.

Halimbawa nito, si Cayetano Arellano na Kauna-unahang
Chief Justice ng Korte Suprema ay kinilala ni Taft na “isa
sa pinakadakilang nabubuhay na hukom ng kanyang
panahon hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong
daigdig.”

Ang datingan po eh:

Pinapupurihan ng Panginoon ang kanyang alipin.

Ang Unang Chief Justice at 
“ambag” nito sa sistema ng batas



Bukod sa kanyang rekomendasyong patuloy na gamitin ang
umiiral na “three-tiered judicial structure” , na pinanukala ng 
rehimeng Kastila na implementasyon ng Batas Maura na
pinasa ng Cortes.

Ganito pa din sa esensya ang estruktura ng ating sistema ng 
batas:

Korte Suprema

Court of First Instance – Regional Trial Court sa ngayon

Municipal Courts – Municipal Trial Court sa ngayon

Gayundin, ang pinakaambag ni Arellano ay ang kanyang
pagsasanib ng Latin-Spanish sa hurisprundensyang Anglo-
Saxon ng mga Kano.

“Ambag” ni Punong Mahistrado
Arellano



a. Ang umiiral na administrasyon ng Batas mula
noon – hanggang ngayon ay hiwalay sa hinagap, 
pang-unawa at pananaw ng Bayan.

Bawat kultura o kalinganan ay may sariling
pilosopiya at dalumat ng kaalaman, kaayusan at 
katuwiran.

b. Alien/pangdayuhan at hindi sa atin ang
sinasabing nilang justice at/o rule of law.

Ang Administrasyon ng Batas (justicia/rule 
of law) laban sa kalinangang Bayan ng 
katuwiran/katarungan.



Propesor Fernandez at Senador Pepe 
Diokno ng UP College of Law

Mga Kilusang nagsusulong ng Indehinasyon

Ang tugon ng Akademya at Bayan



Nagsisimula ang operasyon o implementasyon ng 
pag-iral ng batas sa pag-aresto sa isang
indibidwal.

Ayon sa ating Saligang Batas o Konstitusyon at sa
hurisprudensya ng Miranda vs. Arizona  o mas 
lalong kilala sa Miranda Doctrine, tungkulin ng 
umaarestong alagad ng batas na sabihin sa hinuli
ang kanyang karapatan.

Isang konkreto at aktuwal na halimbawa



Marami sa ating mga kaawa-awang mga Kababayan sa
ngayon ay ni hindi man lamang nasasabihan ng kanilang
mga karapatan.

Ang ating madalas at paulit-ulit na naririnig ay: 
NANLABAN, LUMABAN AT IBA PANG MGA KAURING 
KAWALANGHIYAAN AT MGA KASINUNGALINGAN!!!

Kritika ng Kahambal-hambal na Kalagayan ng sistema ng 
“hustisya” sa Pilipinas sa ngayon

Ang Problema sa usapin ng EJK

Ang di-makatarungang pagpapakulong kay Senador De 
Lima

Ang pangbabraso at panggigipit kay CJ Sereno

Ang Masakit na Realidad:



Marami sa mga pulis ang hindi ito ginagawa, ang pagsasalita sa inaresto ng kanyang
karapatan. Samantalang may mga gumagawa ay ginagawa naman ito sa wikang
Ingles.

Dito pa lamang ay may mga paglabag na kaagad sa isang taong inaresto kung:

Hindi niya alam kung bakit siya inaaresto

Hindi sinabi o nasabi sa kanya sa wikang kanyang nauunawaan ng lubos ang kanyang
mga karapatan

Matapos ng pag-aresto ay dadalhin ang inaresto sa piskalya. Doon ay Inglesan din 
ang datingan.

Matapos noon ay lilitisin na siya sa hukuman at ang salitaan doon ay nagaganap sa
malaking bahagi sa wikang Ingles, dahil ang mismong Panuntunan ng Batas o Rules 
of Court  ay nasusulat sa wikang Ingles.

Panghuli sa proseso ay ang promulgation o pagbibigay/paglalahad ng hatol na nasa
wikang Ingles din.

Lumalabas sa buong prosesong ito na hindi lamang sa nalilito ang akusado, siya din 
ay tiwalag, bangag at walang nauunawaan ni naiintindihan sa buong pangyayari .

Nagpapatuloy na Problema at Krisis



Ang mismong mga gumagawa ng batas (mga senador at 
congressmen/women) ay gumagawa ng batas na nasusulat sa
wikang Ingles.

Ang Korte Suprema at mga hukuman sa buong kapuluan ay 
iniinterpreta’t isinasabuhay ito gamit ang wikang Ingles.

Ito ang kanilang “rule of law” na halos wala ding ipinag-iba sa
naunang “justicia”.

Sistema at Administrayon ng Batas na ang Bayan mismo ay 
alienated, tiwalag at wala halos nauunawaan.

Ito ay tunay na hindi makatwiran at hindi makatarungan!

Tingnan at pakasuriin ang umiiral na
sistema:



People of the Philippines versus Paulino Naparan
noong 30 Agosto 1993 na sinulat ni Justice Flerida
Ruth Romero

Geronimo Manalo versus Oscar Calderon noong ika-
15 ng Oktubre 2007 na sinulat naman ni Justice Ruben 
Reyes.

“Ang ikatlong kaso ay ang kasong People versus 
Ventura noong ika-28 ng Enero 1999 na ginamit ang
wikang Filipino sa buong desisyon o kapasiyahan

Si Manananggol Macalintal, kanyang
pananaliksik at karanasan sa paggamit
ng wikang Pilipino sa pagsasapraktika
ng Batas



Mga “pilot courts” sa Bulacan.

Chief Justice Reynato Puno



Petisyon sa Korte Suprema ukol sa mga pilot courts

Pagsasalin ng ating mga batas sa wikang Pilipino

20 hanggang 30 porsiento ng tanong sa Bar 
Examination

Ang Kongreso at Senado ay dapat ding magsimula
nang mag-usap, magdebate, magtalastasan at 
GUMAWA NG MGA BATAS, ALITUNTUNIN O MGA 
REGLAMENTONG PAMBANSA NA NASUSULAT SA 
WIKANG PILIPINO!

Mga Rekomendasyon:



Ugnayan ng IBP, KWF, Tanggol Wika, BAKAS at iba pa

Gawing Elective sa mga Kolehiyo at Pamantasan ng Batas 
ang ating sistema ng batas o customary laws 
(kustomaryong mga batas) bago dumating ang mga
dayuhan.

Inirerekomenda ko din ang pagtutulungan ng DepEd, 
Ched, Korte Suprema at lahat ng mga Pamantasan at 
Kolehiyo ng Batas sa buong kapuluan na gumawa at 
magdisenyo ng isang asignatura na magsisimulang 
gamitin ang wikang Pilipino sa mga recitation, debate at 
pingkiang pangsilid.

Mga Rekomendasyon… pagpapatuloy…



Sa’yo ang batas, akin ang Katarungan!!! ---
#FPJ

Konklusyon



#KATWIRAN

#KATARUNGAN

#MAYPAGASA

Maraming salamat po!


