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PAUNANG SALITA

Mas maraming tao ang pinarusahan ng kamatayan sa Rehiyong Asya-Pasipiko
kung ikukumpara sa pinagsamang iba pang bahagi ng mundo. Idagdag pa rito ang
probabilidad na sila ay binitay pagkatapos ng di-makatarungang paglilitis, at lalong
lilinaw ang garapal na inhustisya ng parusang ito. Ang pagkabigo ng hustisya sa mga
paglilitis na nagreresulta sa parusang kamatayan ay hindi na maibabalik.
Sa Rehiyong Asya-Pasipiko, kung saan nobenta’y singko porsiyento (95%)
ng populasyon ay nakatira sa mga bansang nagpapanatili at gumagamit
ng parusang kamatayan, mayroong tunay na panganib na magkaroon ng
maling pagbibitay pagkatapos ng di makatarungang paglilitis.

“

Namatay ang anak ko
dahil sa krimeng hindi niya
ginawa. . . namuhay kami
sa kahihiyan at hindi na
kami kinakausap ng aming
mga kapitbahay. Anumang
paghingi ng tawad o bayad
pinsala na ipangako ng
gobyerno ay huli na.

”

Wang Tsai-lien, ina ni Chiang Kuo-ching
na sapilitang umamin sa kasalanan
at pagkatapos ay binitay noong 1997
sa Taiwan.

Noong Enero 2011, inamin ng Ministro ng Hustisya ng Taiwan na
maling naparusahan ng kamatayan si Chiang Kuo-Ching, isang private
sa Air Force, noong 1997 sa kasong pagpatay labinlimang taon na
ang nakakaraan. Kinilala ng awtoridad na ang kanyang “pag-amin” sa
kasalanan ay resulta ng tortyur at ang kanyang pagharap sa hukuman
ay minadali sa isang hukumang militar. Hindi pinansin ng hukuman ang
kanyang alegasyon ng tortyur at ang kanyang panawagan na wala siyang
kasalanan. Noong Setyembre 2011, pormal na pinawalang-sala si Chiang
Kuo-Ching ng hukumang militar.
Ang kanyang kaso ay hindi nag-iisa. Sa buong rehiyon, kagaya ng iba
pang bahagi ng mundo, maraming tao ang nahahatulan ng kamatayan
pagkatapos ng paglilitis na hindi aabot sa internasyunal na pamantayan
ng makatarungang paglilitis.

Mahigit dalawang-katlo (two thirds) ng lahat ng mga bansa sa buong
mundo ang nagpatigil ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng batas
o sa pamamagitan ng hindi paggamit nito. Sa apatnapu’t isang (41) bansa
sa Asya-Pasipiko, labimpito (17) ang nagpatigil ng hatol na kamatayan sa
lahat ng mga krimen, ang siyam (9) ay hindi nagpapatupad ng parusang
kamatayan at isa (1) lamang – ang Fiji - ay gumagamit ng parusang kamatayan sa
mga naiibang krimeng militar (tingnan ang listahan sa pahina 10-11). Ang ganitong
direksyon tungo sa pagpatigil ng parusang kamatayan ay nagpapakita ng tumataas
na kamalayan sa rehiyon sa hanay ng mga aktibista, mga abugado, mga huwes, mga
parlyamentarista at ng publiko hinggil sa hindi pagiging makatarungan ng parusang
kamatayan.
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Mga aktibista ng Amnesty International na
nagprotesta sa Hong Kong, Marso 2008.

TINGNAN ANG NAKALAKIP NA
MGA KASONG INAPILA AT KUMILOS
MGA KASONG INAPILA

Sa kabila nito, labing-apat (14) na bansa sa buong rehiyon ay nagpapanatili pa rin ang
parusang kamatayan at nagsasagawa ng parusang ito sa nagdaang sampung taon.
Nanumbalik ang parusang kamatayan sa Thailand noong taong 2009, sa kabila ng
pagdeklara nito ng komitment sa pagtatanggal ng parusang kamatayan sa kanilang Plano
sa Karapatang Pantao sa taong 2009 - 2013. Sa Taiwan, nagpatupad na muli ng parusang
kamatayan sa taong 2010 matapos manahimik ng apat na taon, sa kabila ng pagdeklara
ng patakaran na unti-unting tatanggalin ito mula noong taong 2000.
Tinututulan ng Network sa Asya Laban sa Parusang Kamatayan (ADPAN) ang hatol na
kamatayan sa anumang sirkumstansya. Naiintindihan namin ang mapanirang epekto ng
bayolenteng krimen at nakikisimpatya kami sa mga biktima at kani-kanilang pamilya,
ngunit pinapanatili ng Network sa Asya Laban sa Parusang Kamatayan (ADPAN) na ang
parusang kamatayan ay hindi isang epektibong paraan sa pagsugpo ng krimen. Ang mga
biktima ay makalawang ulit na nabibiktima sa hindi makatarungang paglilitis na maaaring
magresulta sa parusang kamatayan sa mga walang kinalaman samantalang ang tunay
na maysala ay hindi nadadala sa hustisya. Ang parusang kamatayan ay lumalabag sa
karapatang mabuhay at ang pinakamatinding porma ng malupit at hindi makataong
pagpaparusa. Hangga’t ang ganitong pananaw ay hindi nananaig sa buong Asya-Pasipiko,
kahit na tayo ay may prinsipyadong oposisyon, napakahalagang masiguro na ang
karapatan sa makatarungang paglilitis ay nirerespeto para sa lahat na nahaharap sa
ganitong kaparusahan.
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ANO ANG MAKATARUNGANG
PAGLILITIS?
Ang mga batayang prinsipyo sa karapatan sa makatarungang paglilitis ay nakalagay sa batas sa
buong mundo at naitala sa 1948 Pandaigdigang Pahayag ng mga Karapatang Pantao (Universal
Declaration of Human Rights o UDHR), ang haligi ng batas sa karapatang pantao. Ang mga
prinsipyong ito ay lalong naipaliwanag noong 1966 sa Ika-14 na Artikulo ng Internasyunal na
Kumbensyon hinggil sa Karapatang Sibil at Pulitikal (International Covenant on Civil and Political
Rights) na may buod sa pahina 5. Ang karapatan sa makatarungang paglilitis ay naging ligal na
obligasyon ng lahat ng estado bilang parte ng nakaugaliang internayunal na batas (customary
international law), kahit na niratipika o hindi ang mga kaugnay na mga tratado. Sa mga bansa
sa Rehiyon ng Asya-Pasipiko na nananatiling nagpapatupad ng parusang kamatayan, ang
Malaysia, Myanmar at Singapore lamang ang hindi pumirma o nagratipika ng Internasyunal na
Kumbensyon hinggil sa Karapatang Sibil at Pulitikal (tingnan ang listahan sa pahina 10-11).

ANG KARAPATAN SA MAKATARUNGANG PAGLILITIS SA MGA
KASO NA MAY PARUSANG KAMATAYAN

“

Sa mga kaso kung saan ang buhay ng nasasakdal ay nakataya, napakahalagang mahigpit na
maipatupad ang prinsipyo ng makatarungang paglilitis. Noong 1984, ipinakilala ng UN Economic
and Social Council (ECOSOC) ang mga pananggalang (safeguards) upang lalong maprotektahan
ang karapatan sa makatarungang paglilitis ng mga taong nahaharap
sa parusang kamatayan. Ito ay nakabatay sa palagay na sa mga kaso
ng parusang kamatayan, ang mga pananggalang ay nararapat na “mas
matindi o higit pa” sa karaniwang proteksiyon na ibinibigay sa mga
taong nademanda sa kasong kriminal. Ito ay dahil ang mga kasong may
parusang kamatayan ay nakaugnay sa karapatang mabuhay at ang
arbitraryong pagkakait ng buhay ay ipinagbabawal sa ilalim ng Ika-6 na
Artikulo (karapatang mabuhay) ng ICCPR. Ang pagsentensiya kaninuman
ng kamatayan matapos ang paglilitis na hindi nagrespeto ng mga
pangunahing pamantayan sa makatarungang paglilitis ay paglabag sa
karapatang mabuhay ng taong ito.

Karaniwan, ang
makatarungang proseso ay
nagsisilbi para sa proteksyon
ng akusado. Nguni’t ang
makatarungang proseso din
ang mekanismo kung saan ay
sinisiguro ng lipunan na ang
mga parusang naibibigay sa
kanyang pangalan ay patas at
makatarungan.

”

Kahit na mayroong giya ang Nagkakaisang Bansa (UN) na nagtutukoy
na ang parusang kamatayan ay maaaring ipataw lamang para sa mga
sinasadyang krimen na nagdulot ng kamatayan, ang mamamayan sa
Rehiyong Asya-Pasipiko ay napaparusahan sa mga krimen gaya ng
pagpupuslit ng ipinagbabawal na droga at pagnanakaw.

Hindi bababa sa limampu’t lima (55) ang capital offenses sa China,
dalawampu’t walo (28) sa Pakistan, limampu’t pito (57) sa Taiwan
at dalawampu’t isa (21) sa Vietnam. Sa North Korea, mayroong ilang
pulitikal na sala (political offenses) na hinahatulan ng kamatayan
kabilang na rito ang “pagsasapakatan para ibagsak ang estado”
(“conspiracy to overturn state”) at “kataksilan sa amang bayan” (“treason against fatherland”).
Sa ilang bansa, ang parusang kamatayan ay pinapataw sa ilang aksyon, na sa ilalim ng
internasyunal na batas, ay hindi itinuturing na kasalanang criminal (criminal offense). Sa
Pakistan, ang paglalapastangan (blasphemy) ay may parusang kamatayan, ngunit wala namang
naitalang binitay sa ganitong dahilan. Sa Afghanistan, maraming tao ang nasentensiyahan ng
kamatayan nang dahil sa pagpapalipat mula Islam sa ibang relihiyon, kahit na ang “lubusang
pagtalikod sa relihiyon” (“apostasy”) ay hindi kabilang na krimen sa Kodigo Penal (Penal Code)
ng bansang ito.

Ispesyal na Rapporteur ng UN hinggil sa
pagpatay labas sa hukuman at arbitraryong
pagpatay
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MGA SUSING PRINSIPYO NG MAKATARUNGANG PAGLILITIS
Ang lahat ay may karapatan sa
 Pagiging pantay-pantay sa harap ng batas at mga hukuman
 Makatarungan at publikong pagdinig ng isang kompetente, independiyente
at walang kinikilingang hukuman na itinatag sa pamamagitan ng batas
 Maituring na walang sala hangga’t hindi napapatunayang nagkasala
 Hindi sapilitang tumestigo laban sa kanilang mga sarili o umaming maysala
 Paglilitis nang walang antala
 Humarap sa paglilitis at personal na ipagtanggol ang kanilang sarili
o sa pamamagitan ng abugado na pinili nila
 Magkaroon ng abugado na magtatanggol sa kanila nang
libre kung walang kakayahang bayaran ito
 Magkaroon ng sapat na panahon at pasilidad upang mapaghandaan
ang kanilang depensa
 Tumawag ng mga testigo sa kanyang depensa at suriin ang
testigo ng prosekusyon
 Magkaroon ng interpreter at tagapagsaling-wika kung hindi
naiintindihan ang wikang ginagamit sa hukuman
 mag-apila sa mas mataas na hukuman
 kabayaran o bayad-pinsala para sa inhustisya

MGA PANANGGALANG (SAFEGUARDS) NG UN ECOSOC NA NAGPROPROTEKTA SA
KARAPATAN NG MGA TAONG NAHAHARAP SA PARUSANG KAMATAYAN (1984)
Sa mga bansang hindi pa natatanggal ang parusang kamatayan, maaari lamang magbigay ng hatol na
kamatayan
 para sa mga “pinakamatitinding krimen”, ibig sabihin, yung sinasadyang krimen na nagresulta sa
kamatayan ng iba
 kung ang sala ng nasasakdal ay batay sa malinaw at nakakakumbinsing ebidensiya na hindi 		
nagbibigay daan para sa alternatibong paliwanag sa pangyayari
 pagkatapos ng makatarungang paglilitis na umaabot sa batayang pamantayan sa makatarungang
paglilitis na itinakda sa ICCPR
Hindi nararapat ipataw ang hatol na kamatayan sa
 sinumang nasa edad na mas mababa sa labingwalong (18) taon noong naganap
ang krimen, sinumang may sakit sa pag-iisip, mga buntis o bagong panganak
 kung kasalukuyang ginagawa ang apila o paghingi ng komutasyon
ng sentensiya o kapatawaran (pardon).
Ang sinumang nahatulan ng kamatayan ay may karapatang humingi
ng kapatawaran o komutasyon ng sentensiya.
Ang anumang parusang kamatayan ay nararapat na
maisagawa sa paraang magdudulot ito ng pinakamaliit
na posibleng paghihirap.
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BATAS AT PRAKTIKA NA NAGPAPAHINA
SA KARAPATAN SA MAKATARUNGANG
PAGLILITIS SA REHIYONG ASYA-PASIPIKO
Sa maraming bansa sa rehiyong ito, ang karapatan sa makatarungang paglilitis ay
nasasagkaan ng mga batas na di kumikilala sa makatarungang proseso (due process).
Kahit sa mga bansang umiiral sa prinsipyo ang mga pananggalang sa makatarungang
proseso (due process safeguards), karaniwan ay hindi rin ito naisasagawa sa praktika.
Patuloy na pinagbabasehan ng mga hukuman ang mga pag-amin sa kasalanan na
nakuha dahil sa tortyur bilang ebidensiya sa paglilitis sa kriminal na sala – kahit
na may pandaigdigang pagbabawal ng tortyur. Ipinapataw ang sapilitang hatol na
kamatayan sa mga krimeng tulad ng pagpupuslit ng ipinagbabawal na droga (drug
trafficking). Iniaatang sa nasasakdal ang pasanin sa pagpapatunay (burden of proof)
ng kawalan ng kasalanan, na nagkakait sa kanila ng karapatang maituring na walang
sala hangga’t hindi napapatunayan. Karaniwan ding hindi nabibigyan ng pagkakataon
na magkaroon ng abugado bago, habang at pagkatapos ng paglilitis, at sa ilang
bansa, ang kalayaan ng hukuman ay walang kasiguruhan. At sa panahon ng
di-umano’y krisis ng seguridad o pampulitika, karaniwang bumubuo ang mga
estado ng mga ispesyal na korte, kung saan hinahatulan ng kamatayan ang mga tao
pagkatapos ng mabilisang paglilitis.

“

Ang parusang kamatayan ay hindi
masusuri nang hiwalay sa konteksto
kung saan ito ay ipinapataw... ang
malawakang pagtangap sa posibilidad
ng pagkakamali sa proseso tungo sa
conviction at ang hindi proporsyonal
na applikasyon nito sa mga nasa
mas mababang sosyo-ekonomikong
katayuan ay malakas na argumento
laban sa pagpapatuloy ng parusang
kamatayan.

”

Ang Konsehong Tagapayo ng mga Jurists sa Porum ng
mga Pambansang Institusyon Para sa Karapatang Pantao
sa Asya Pasipiko, 2000
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Kapag ang akusado ay nahatulan ng kamatayan, siya ay may
karapatan sa ilalim ng internasyunal na batas na umapila
sa mas mataas na hukuman laban sa kanyang sentensiya,
o humingi ng kapatawaran o komutasyon ng sentensya.
Nguni’t sa ilang bansa, ang mga ganitong posibilidad ay wala.
Ang mga opisyal ng gobyerno sa maraming bansa sa AsyaPasipiko ay nagsasabi na ang pagpapatupad ng hustisya sa
mga kasong kriminal ay nasa awtoridad lamang ng bawa’t
estado, nguni’t ang kondukta ng mga paglilitis ay dapat
naaayon pa rin sa pamantayan ng internasyunal na batas.
Ang mga batas at mga pamantayang ito ay hindi mas
higit na mahalaga kaysa sa mga sirkumstansya kung saan
ginagamit ng estado ang kapangyarihan nito na gumawa ng
hindi mababawi na hakbang para ipagkait sa isang tao ang
kanyang buhay.

Nagrali ang mga aktibista sa karapatang
pantao laban sa hatol na kamatayan sa
bisperas ng Pandaigdigang Araw laban
sa Parusang Kamatayan sa Hyderabad,
Pakistan, Oktubre 2010.
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TORTYUR AT IBA PANG DI MAKATAONG PAGTRATO
MGA KASONG INAPILA
AFTAB BAHADUR
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LENG GUOQUAN
CHINA

Ang pagbabawal ng tortyur at iba pang malupit at di-makataong pagpaparusa ay
absoluto sa internasyunal na batas. Ang mga internasyunal na pamantayan hinggil sa
makatarungang paglilitis ay malinaw na tumukoy na walang sinuman ang sapilitang
paaaminin ng kasalanan o sapilitang tetestigo laban sa kanilang mga sarili. Isinasaad
sa Kumbensyon ng Nagkakaisang Bansa laban sa Tortyur, Malupit at Di Makataong
Pagtrato o Parusa (Kumbensyon Laban sa Tortyur) o UN Convention against Torture
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Convention against
Torture) na ang impormasyong nakalap sa pamamagitan ng tortyur ay hindi nararapat
na gamiting ebidensiya sa hukuman. Nguni’t halos lahat ng mga bansang nasa
rehiyong ito na nananatiling nagpapataw ng parusang kamatayan ay nagpapalampas
ng tortyur o di makataong pagtrato bilang paraan upang makapagpaamin sa
kasalanan (tingnan ang listahan, pahina 10-11), kahit na ipinagbabawal
ito sa kani-kanilang batas. Karaniwan, binabalewala ng mga korte ang
ebidensiya ng tortyur at iba pang pagmaltrato kapag nagpapataw ng
hatol na kamatayan (tignan ang mga kasong inapila: Taiwan: Chiou HoShun at India: Devender Pal Singh.)

“

Halos lahat ng maling
hatol ng hukuman sa mga
nagdaang taon ay naiuugnay
sa iligal na interogasyon.

”

© REUTERS/Luis Enrique Ascui

Deputy Procurator-General ng Procuratorate
ng Mamamayang Suprema, China, 2006

Niratipika ng China ang Kumbensyon laban sa Tortyur noong 1988 at
ipinagbawal ng batas sa Tsina ang paggamit ng tortyur para makakuha
ng pag-amin sa kasalanan. Nagpasa din ang kanilang pamahalaan ng
ilang mga regulasyon sa mga nakaraang taon sa layuning mapalakas ang
pagbabawal nito at mapatibay ang mga pamamaraan upang makontrol
ang paggamit ng iba pang ebidensya na nakalap sa ilegal na paraan,
lalung-lalo na sa mga kaso na may parusang kamatayan. Nguni’t ang
mga batas sa Tsina ay walang malinaw na pagtukoy sa pagbabawal ng
paggamit ng ebidensiya sa mga kaso sa korte na
nakuha sa pamamagitan ng tortyur at di-makataong
pagtrato. Patuloy na may binibitay kahit na may
malakas na ebidensiya na ang kanilang conviction ay
batay sa pag-amin na nakalap sa pamamagitan ng
tortyur.

Inilawan ng kandila ang vigil sa labas ng Changi Prison para
kay Nguyen Tuong Van, taga Australia bago siya bitayin sa
Singapore noong Disyembre 2005. Ang 25 taong gulang na
lalaki ay napatawan ng parusa sa pagpuslit ng droga. Binaliktad
ng Singapore ang pamamaraan ng pagbibigay ng ebidensiya –
ngayon, nakaatang sa akusado ang pagbibigay ng pruweba na
wala siyang kinalaman sa krimen.
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Ipinagbabawal ng Konstitusyon ng Indonesia ang
paggamit ng tortyur. Ayon sa Indonesian Criminal
Code, anumang impormasyon na inilahad ng isang
suspek sa pulisya ay dapat hindi nakuha nang
sapilitan nguni’t kailangan pang gawing krimen ng
Indonesia ang tortyur. Katulad nito, ang mga batas
sa ilan pang mga bansa kabilang na rito ang mga
bansang Afghanistan at India ay may partikular na
proteksiyon laban sa sapilitang pag-amin. Ngunit ang
pagtotortyur ng mga kapulisan sa mga bansang ito ay
malawakan at ang sapilitang pag-amin ng kasalanan
ay karaniwang nagiging basehan ng ebidensiya sa mga
paglilitis. Sa Japan at Taiwan, ang pinakamabigat at
kung minsa’y natatanging basehan ng ebidensiya ay
ang pag-amin sa kasalanan.
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ITINAKDA NG BATAS NA SAPILITANG HATOL NA KAMATAYAN
MGA KASONG INAPILA
Ang itinakda ng batas na sapilitang hatol na kamatayan ay
sagka sa paggawa ng mga huwes ng kanilang paghuhusga
at pagsaalang-alang ng lahat ng bagay na makakaapekto
sa kaso. Ipinagbabawal ang sapilitang hatol na kamatayan
sa ilalim ng internasyunal na batas dahil ito ay nakitang
arbitraryong nagkakait ng buhay at itinuturing na malupit,
di-makatarungan at di-makataong parusa. Maraming
hukuman at mga judicial bodies ang naghusga na labag ito
sa konstitusyon.
Noong taong 2010, kinilala ng kataas-taasang hukuman ng
Bangladesh na ang sapilitang hatol na kamatayan para sa
kasong pagpatay pagkatapos ng panggagahasa ay labag
sa konstitusyon, kinilala rin ng Kataastaasang Hukuman ng
India na ang ganitong hatol para sa pagpatay ay labag sa
konstitusyon, at noong Hunyo 2011, kinilala ng Mataas na
Hukuman ng Bombay na ang sapilitang hatol na kamatayan
sa mga paulit-ulit na nagkakasala sa ilalim ng Narcotics Drug
and Psychotropic Substances Act ay paglabag sa karapatang
mabuhay. Noong taong 2006, ang sapilitang hatol na
kamatayan ay tinanggal sa dalawang batas sa Taiwan.
May ilang bansang patuloy na gumagamit ng sapilitang
hatol na kamatayan partikular sa mga krimen tungkol
sa ipinagbabawal na droga [tingnan ang listahan, pahina
10-11]. Pinapataw pa rin ito ng Brunei Darrusalam, Laos,
Malaysia, North Korea, Pakistan at Singapore para sa
pagkakaroon ng ipinagbabawal na droga na mas malaki
kaysa sa isang ispesipikong kantidad, maliit o malaki man
ito. Ang pagpapataw ng parusang kamatayan para sa
mga sala na may relasyon sa droga ay paglabag sa
internasyunal na batas na nagpapahintulot lamang
ng parusang kamatayan para sa “pinakamatitinding
krimen” (tignan ang apila: Singapore: Yong Vui Kong)

Isang billboard sa labas ng
Pudu Jail na nagbababala na
sapilitang hatol na kamatayan ang
parusa sa trapiking ng droga sa
Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia,
Nobyembre 2007.

REZA SHAH
MALAYSIA
YONG VUI KONG
SINGAPORE

“

Isang probisyon ng batas
na nagkakait sa hukuman na
gumamit ng kanilang matalino at
mahusay na paghuhusga (wise and
beneficient discretion) sa mga
bagay na nangangahulugan ng
buhay at kamatayan, nang hindi
nagsasaalang-alang ng mga
sirkumstansiya kung saan ang
kasalanan ay nagawa, nang hindi
rin nagsaalang-alang sa bigat ng
kasalanan, ay hindi maaaring dimalupit, di-makatarungan at
di-makatao.

”

Korte Suprema ng India sa Mithu v. Punjab (1983)

© Tengku Bahar/AFP/Getty Images
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Mga estado
na may
parusang
kamatayan

Malaysia
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Afghanistan
1983
1987

Bangladesh
2000
1998

China
1998
1988

North Korea
1981

India
1979
1997

Indonesia
2006
1998

Japan
1979
1999

Mongolia
1974
2002

Pakistan
2010
2010

Singapore

Abolisyonista
sa praktika
Taiwan *
2009

Thailand
1996

Vietnam
1982

Tonga

Mga estado na gumagamit
lamang ng parusang kamatayan
sa ilang kakaibang krimen

Fiji
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2007

Brunei

Myanmar
Laos
2009
2010

Maldives
2006
2004

Nauru

2001

2001

Papua New Guinea

2008

South Korea

1990

1995

Sri Lanka

1980

1994

**

In
Ka tern
rap asy
ata un
ng al n
Sib a K
Pa
il a um
sa nga
t P be
uli ns
IKK law
tik yo
SP an
al n h
19 g O
(IK ing
91 ps
KS gil
y
Ku
on
P) sa
mb
al
19
Pro
76
en
sy
to
on
ko
l
La
ba
ns
aT
ort
yu
r1
98
7

NAKAMAMATAY NA KAWALAN NG KATARUNGAN SA ASYA 11
Itigil ang Di Makatarungang Paglilitis, Itigil ang Pagbitay

Abolisyonista
sa lahat
ng krimen

Australia

1980 1990 1989

Bhutan
Cambodia

1992

1992

MGA RESPONSIBILIDAD
AT PRAKTIKA NG MGA
ESTADO SA
ASYA-PASIPIKO

Nepal

1991 1998 1991

New Zealand

1978 1990 1989

pumirma

Philippines

1986 2007 1986

nagratipika

Samoa

sumang-ayon

2008

Oo

Solomon Islands
Timor-Leste

Hindi

2003 2003 2003

Tuvalu
Vanuatu

2008

2011

pumirma: nagpakita ang

estado ng intensyong
eksaminen ang tratado tungo
sa pagratipika nito. Sa
pagpirma, inoobliga ang
estado na huwag gumawa ng
aksyon na nakakapahina sa
layunin ng tratado.

Nagratipika/sumang-ayon:

ang estado ay pormal na
sumama sa tratado at ito ay
may legal na obligasyon dito.
*Taiwan ay hindi
miyembro ng UN
**sa mga paglilitis
militar lamang
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WALANG SALA HANGGA’T HINDI NAPAPATUNAYAN ANG PAGKAKASALA
MGA KASONG INAPILA
REZA SHAH
MALAYSIA
YONG VUI KONG
SINGAPORE

Ang ubod na prinsipyo ng internasyunal na batas ay pagturing sa sinumang
nasasakdal sa isang kriminal na kaso na walang sala hangga’t hindi napapatunayan
ang pagkakasala sa pamamagitan ng makatarungang paglilitis nang naaayon sa batas.
Ang karapatan na maituring na walang sala ay hindi lamang sa oras na nagaganap
ang paglilitis kundi bago pa man maganap ito. Ito ay para sa mga suspek bago
maisakdal, at tuluy-tuloy ito hanggang makompirmang siya ay maysala pagkatapos
ng pinakahuling apila.

“

Ang tugon sa krimen,
droga at terorismo ay dapat
maniguro ng proteksyon
sa karapatan ng mga
bulnerableng tao na
nanganganib na managot sa
batas at sentensiya dahil sa
krimen.

”

Ngunit, ang mga batas sa ilang mga bansa sa Asya-Pasipiko ay lumalabag
sa karapatang ito, sa pamamagitan ng probisyon na nagbaliktad sa
responsibilidad ng pagbigay ng ebidensiya (burden of proof) sa ilang mga
kaso. Ang mga akusado na nasasakdal sa mga ganitong uri ng krimen sa
mga bansang iyon ay itinuturing na maysala at ang responsibilidad upang
mapatunayan na sila’y walang kinalaman ay nasa akusado.
Sa China, ang prinsipyo sa pagtuturing na walang sala ang isang
nasasakdal hangga’t hindi napapatunayan ay wala sa kanilang Criminal
Procedure Law. Kailan lamang pinalitan ng Taiwan ang kanilang batas
upang idagdag ang pagtuturing na walang sala sa
nasasakdal hangga’t hindi napapatunayan. Sa Malaysia
at Singapore, ang sinumang mahuli sa kasong mulat
na pagdadala ng ipinagbabawal na gamot na higit
sa isang ispesipikong kantidad ay kaagad itinuturing
na maysala sa pagpupuslit ng droga, kung saan ang
sapilitang hatol dito ay kamatayan. (Tignan ang
kasong nakaapela: Malaysia: Reza Mohammed Shah
Bin Ahmad Shah)

© Han Thon/The Online Citizen

Opisina ng UN hinggil sa Droga at Krimen,
Marso 2010

Ipinaliwanag sa pananggalang ng ECOSOC (ECOSOC safeguards) ang
karapatang ito, at nagdidiin na ang parusang kamatayan ay maaring
ipataw lamang kung “ang pagkakasala ng isang taong nasasakdal
ay batay sa isang malinaw at nakakakumbinsing ebidensiya na hindi
nagbibigay daan para sa alternatibong paliwanag hinggil sa mga
pangyayari.”
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Pumipirma ang mga tao sa petisyon upang
maisalba ang buhay ng 19 taong gulang na si Yong
Vui Kong, kasalukuyang nasa death row dahil
sa salang may kinalaman sa droga sa Singapore
(tingnan ang apila). Mga krimen na may kinalaman
sa droga sa Singapore ay sapilitang mahahatulan
ng parusang kamatayan.
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KARAPATANG MAGKAROON NG ABUGADO
MGA KASONG INAPILA
Ang pagkakaroon ng abugado sa simula ng pagkakakulong ay susing pananggalang (key safeguard)
laban sa tortyur at iba pang di makataong pagtrato, ito rin ay mahalaga upang masiguro ang
makatarungang paglilitis. Itinatakda ng karapatan sa makatarungang paglilitis na ang nasasakdal
ay may abugado hindi lamang sa mga oras na nagaganap ang paglilitis kundi sa panahong
naaresto, nasa detensiyon, interogasyon at sa preliminaryong imbestigasyon. Ang karapatan
sa pagkakaroon ng abugado sa pangkalahatan ay karapatan na mamili ng abugado sa kanyang
depensa. Kung ang nasasakdal ay walang abugado, sila ay may karapatang magkaroon nito na
tutukuyin ng huwes o judicial authority. Kung ang akusado ay walang
kakayahang magbayad ng serbisyo ng abugado, ito ay gagawing libre,
at sa mga parusang kamatayan, ang nasasakdal ang pipili ng abugadong
magtatanggol sa kanya.

HAKAMADA IWAO
JAPAN
HUMPHREY JEFFERSON
INDONESIA
LENG GUOQUAN
CHINA

“

Ang karapatan sa abugado ay karapatan sa kompetenteng manananggol.
Inihayag ng Komite sa Karapatang Pantao (Human Rights Committee) na
ang abugado na may hawak sa mga kaso na may parusang kamatayan
ay nararapat na “epektibo sa pagtatanggol sa nasasakdal” sa lahat
ng bahagi o proseso ng paglilitis. Karagdagan pa rito, kung ang isang
abugado ay nagpapamalas ng “talamak na maling-asal o kawalan ng
kakayahan” ang estado ay maaaring managot sa paglabag sa karapatan
sa makatarungang paglilitis.

Karaniwan na ang
nasesentensiyahan ng
kamatayan ay walang
abugado, at nahatulang
maysala pagkatapos ng
paglilitis kung saan walang
naipakitang ebidensiya o
walang mga testigo para sa
depensa ng nasasakdal

Kabilang sa karapatan na maipagtanggol ng isang abugado ay ang
kompidensyal na pakikipagtalastasan (confidential communications)
sa pagitan ng nasasakdal at ng abugado nito at ang pagkakaroon ng
sapat na oras at pasilidad upang mapaghandaan ang kanilang depensa.
Ispesyal na Rapporteur ng UN hinggil
Sa mga kasong may parusang kamatayan, ang nasasakdal ay dapat
sa pagpatay sa labas sa hukuman
mabigyan ang panahon at pasilidad, na mas higit at lampas sa ibang
at arbitraryong pagpatay habang
kaso, upang maihanda ang depensa. Kasama na rito ang pagbibigay ng
nagkukumento sa Afghanistan, 2009
libreng serbisyo para sa interpretasyon at tagasalinwika (translation). Ang
akusado at ang kanyang abugado ay nararapat na magkaroon ng pantay
na oportunidad katulad sa prosekusyon upang magpresenta ng kanilang kaso. Kung hinahadlangan
ng mga awtoridad ang mga abugado upang magampanan nilang mabuti ang kanilang tungkulin,
ang estado ay maaaring managot sa paglabag sa karapatan sa makatarungang paglilitis.

”

Sa buong rehiyon, ang mga nakukulong na humaharap sa parusang kamatayan ay may maliit o
walang pakikipanayam sa abugado pagkaaresto at habang naghahanda sa paglilitis o sa pag-apila.
(Tignan ang mga kasong naka-apila: China: Leng Guoquan, Japan: Hakamada Iwao at Indonesia:
Humphrey Jefferson Ejike Eleweke).
Sa China, maaaring pigilan o pahirapan ng mga awtoridad ang mga abugado ng depensa na
makipagkita sa kanilang mga kliyente, mangalap ng ebidensiya at makakuha ng mga dokumento
ng kaso. Ang mga abugadong nagtatanggol sa mga kliyenteng nasasangkot sa mga pulitikal na
sensitibong kaso ay tinatakot. Kinakasuhan ang iba na nagbibigay payo sa kanilang kliyente na
bawiin ang nasabi kung sapilitang umamin o kung nagpapakita sila ng ebidensiya na humahamon
sa kaso ng prosekusyon.
Sa Japan, pinapayagan ng sistema ng daiyo kangoku ang mga pulis na magkulong at maginterogasyon ng suspek hanggang dalawampu’t tatlong (23) araw. Ang detenido ay hindi
pinapayagang makipanayam sa abugado habang nagaganap ang interogasyon dahil sa pagaakalang lalong mahihirapan ang mga pulis na “magkumbinsi ng suspek na magsabi ng
katotohanan” kung naroon ang kanilang abugado.
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KARAPATANG MAREPASO AT MAGAWARAN NG KAPATAWARAN
MGA KASONG INAPILA
CHIOU HO-SHUN
TAIWAN

Ang karapatang umapila sa mas mataas na hukuman laban sa hatol sa nasasakdal
ay mahalagang pananggalang sa karapatan ng akusado. Ipinahayag ng ECOSOC
safeguards na sapilitan ang pag-apila. Ang pagsusuri ng mas mataas na hukuman
ay nagbibigaydaan sa superbisyon ng hukuman (judicial oversight) kung paano
ipinapatupad ang parusang kamatayan sa mga indibidwal na kaso. Nilalantad nito ang
hindi pagrespeto sa mga pananggalang (safeguards) sa makatarungang paglilitis, ang
pangangailangan ng muling paglilitis (retrials) sa ilang kaso o pangangailangan sa
pagbabago at iba pang reporma sa batas. Ngunit sa Japan, North Korea at South Korea
at ilang bahagi ng Pakistan, walang sapilitang pangangailangang apila sa mas mataas
na hukuman.
Noong 2007, binawi ng Supreme People’s Court sa China ang kapangyarihang
magrepaso ng lahat ng kaso na may hatol na kamatayan na ipinataw ng mababang
hukuman. Noong November 2010, sinabi ni Hu Yunteng, ang pinuno ng departamento sa
pananaliksik ng korte, na tinanggihan ng hukuman ang hatol na kamatayan sa sampung
porsiyento (10%) ng lahat ng kaso na hinatulan ng mababang hukuman sa buong bansa
taun-taon mula noong taong 2007. Sinabi niyang karamihan dito ay tinanggihan dahil
hindi sapat ang ebidensiya, ang pamamaraan ng pagpapasiya sa parusa ay hindi angkop
o may ibang kamalian sa pamamaraan (procedural flaws).

Kahit na may probisyon ang Konstitutsyon
para sa pagbibigay ng ispesyal na
kapatawaran sa China, walang umiiral
na pamamaraan para sa paghingi ng
kapatawaran (clemency procedure) sa
sinumang mahatulan ng kamatayan at
wala pang bilanggo ang napatawad mula
noong 1975. Bibihira din ang pagbibigay
nga kapatawaran o komutasyon (pardon or
commutation) sa Japan at Singapore. Ang
di-hayagang pamamaraan sa pagbibigay
ng kapatawaran na umiiral sa rehiyon
ang nagbibigay daan sa tagapagpaganap
– ministro o presidente - na gamitin
ang kanilang kapangyarihan sa buhay at
kamatayan ng mga nahatulan ng kamatayan
sa di-responsableng paraan.

© Amnesty International

Kapag lahat ng apila sa korte (judicial appeals) ay natapos na, ang nasasakdal ay
may karapatang humingi ng kapatawaran. Ngunit, sa ilang bansa, walang paraan para
makahingi ng kapatawaran (clemency) o kung
mayroon man ay nasa papel lamang ito at
hindi ipinapatupad. Ayon sa Human Rights
Committee, ang karapatan sa paghingi ng
kapatawaran – na hindi kasama sa legal na
paraan - – ay nangangailangan ng garantiya
sa pagsasagawa nito upang hindi maging
pormalidad lamang.

Suot ng isang batang aktibista ang billboard
na: “Nahatulan ng kamatayan dahil sa
produksyon ng itim na salapi (black money
production) - China” bilang parte ng protesta
laban sa parusang kamatayan sa Baden,
Switzerland, Marso 2010.

Kaliwa: Nagpalipad ng mga kalapati na nagsisimbulo
ng mga detenido sa death row ang mga aktibista ng
South Korea sa isang rali sa Seoul, Disyembre 2007.
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MGA ISPESYAL NA KORTE AT MINADALING PAGLILITIS
MGA KASONG INAPILA
AFTAB BAHADUR
PAKISTAN
DEVENDER PAL SINGH
INDIA

Ang mga ispesyal na korte na matatagpuan sa North Korea at Pakistan ay paulit-ulit
na lumalabag sa karapatang magkaroon ng abugado, umapila at di piliting umamin ng
kasalanan. Sa ilang ispesyal na korte, opisyal ng militar ang umuupo sa hukuman sa
halip na walang kinikilingang huwes.
Sa ilang bansa, sa mga matitingkad na kampanya laban sa
krimen ay nagpapataw ang mga hukuman ng mga hatol na
kamatayan pagkatapos ng alanganing paglilitis (truncated
court proceedings) o nagbibitay sa mga krimeng karaniwan
ay hindi pinaparusahan ng malupit. Ganito ang naging
kaso sa Tsina, kung saan ang kampanyang “Matinding
Dagok” (“Strike Hard”) ay regular na isinasagawa laban sa
pagpupuslit ng droga at iba pang kasalanan.

“

Ang sitwasyon, kung saan ang
tungkulin at kakayahan ng hukuman
at tagapagpaganap ay hindi
malinaw na napag-iiba o kung saan
ay nakokontrol o dinidiktahan ng
tagapagpaganap ang hukuman, ay
hindi tugma sa konsepto ng isang
malayang hukuman.

”

© Amnesty International

Komite sa Karapatang Pantao ng UN, Pangkalahatang
Komentaryo hinggil sa Artikulo 14 ng ICCPR, 2007

Sumama ang mga kasapi ng ADPAN, mula sa Alyansa ng
Taiwan para Itigil ang Hatol na Kamatayan at Pamilya ng
mga Biktima ng Pagpatay para sa Karapatang Pantao, sa
ibang aktibista sa Ikaapat na Kongresong Pandaigdigan
laban sa Parusang Kamatayan sa Geneva, Switzerland,
Pebrero 2010.
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Sa Pakistan, ang mga probisyon sa Anti-Terrorism Act ng
1997 ay nagpapahintulot sa paglilitis ng mga sibilyan sa
korteng militar ngunit dalawang taon pagkalipas nito ay
kinilala ng Korte Suprema na labag ito sa konstitusyon. Ang
mga hukuman laban sa terorismo ay patuloy na nagbibigay
ng hatol na kamatayan, na ginaganap nang hayagan ngunit
may restriksyon sa publiko at may rekisito na tapusin ang
paglilitis sa loob lamang ng pitong (7) araw ng trabaho,
na nagdudulot ng malakas na presyur sa mga huwes
upang mag-convict. Noong Hunyo 2011, pinirmahan ng
Presidente ng Pakistan bilang batas ang Action (in Aid of
Civil Powers) Regulations na nagbibigay kapangyarihan sa
mga pwersang panseguridad (security forces) na lumalaban
sa Taleban sa mga lugar ng mga tribo o katutubo upang
arbitraryong magdeteni na walang depinidong panahon.
Ang mga regulasyon ay nagbigay din ng kapangyarihan
sa mga pwersang panseguridad upang magtatag ng mga
tribunal at magbigay ng hatol para sa habangbuhay na
pagkakulong o hatol na kamatayan. Ang pahayag ng kahit na
sinumang miyembro ng pwersang panseguridad ay sapat na
upang mahatulan ang nasasakdal at walang paraan upang
makapag-apila laban sa kanilang hatol at sentensiya. (Tignan
ang kasong inapela: Pakistan: Aftab Bahadur).
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MALAYANG HUKUMAN

Mga sulat suporta kay Chiou Ho-shun,
detenido ng mahigit 21 taon. Ang kaso nya
ang pinakamatagal na hindi pa nadesisyunan
sa kasaysayan ng Taiwan. Sabi nya hinggil
sa mga sulat: “Lahat ng mga sulat na ito
ay napakahalaga sa akin. Lahat ng mga
kaibigan ay nagbibigay sa akin ng sinserong
pagmamahal.”

© © Lin Hsin-Yi /TAEDP

Nararapat na makapagdesisyon ang mga huwes nang walang kinikilingan batay
sa katotohanan at naaayon sa batas, malaya sa mga restriksyon, di-angkop na
impluwensiya, pang-aakit, banta o panghihimasok. Ito ay naisulat sa Ikalawang
Prinsipyo (Principle 2) sa Batayang Prinsipyo hinggil sa Kalayaan ng mga Hukuman
ng Nagkakaisang Bansa (UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary).
Mayroon ding pamantayan ang Nagkakaisang Bansa para sa mga abugado at tagausig na kailangang walang kinikilingan at malaya sa maling panghihimasok. Sa kabila
ng mga pamantayang ito, sa ilang mga bansa, kabilang ang Afghanistan, Bangladesh,
China, Indonesia, Maldives, North Korea, Pakistan, Sri Lanka at Vietnam, ang garantiya
ng makatarungang paglilitis ay nawawalan ng saysay kung ang ilang bahagi ng
sistemang pangkatarungan (criminal justice system) - pulis, taga-usig, abugado at
hukuman - ay hindi kumikilos nang malaya sa pulitika at iba pang impluwensiya.
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PAGIGING HAYAG

“

Ang administrasyon ng
hustisya ay nararapat na
hayag upang ang bawa’t
sangay ng gobyerno at bawa’t
miyembro ng publiko ay
magkaroon ng oportunidad
na magsaalang-alang kung
ang parusa ay ipinapataw
sa isang makatarungan at
walang diskriminasyong
pamamaraan.

”

Kapag naibibigay ang mapagkakatiwalaang impormasyon kung papaano
ginagamit ang hatol na kamatayan, natatasa kung ang mga pamantayan
sa makatarungang paglilitis ay napagtitibay, ang mga tao ay mas may
kakayahang gumawa ng desisyon kung dapat panatilihin ang parusang
kamatayan. Ang impormasyong ito ang nakapagpabago ng opinyon tungo sa
pagpawi ng parusang kamatayan sa Pilipinas noong taong 2006.
Ang ginagawa ng mga kampanyador hinggil sa pagdodokumento ng mga
kaso ng parusang kamatayan ay patuloy na napakahalaga upang maisiwalat
ang inhustisya. Nguni’t nakakapanlumo ang gawaing ito sa Rehiyong AsyaPasipiko. Sa Japan at Taiwan, ang mga bilanggo ay binibitay nang walang
babala at nabibigyan lamang ng impormasyon ang mga pamilya at abugado
pagkatapos nito. Ang mga gubyerno ng China, Malaysia, Mongolia, North
Korea at Vietnam ay paulit-ulit na hindi nagbibigay ng impormasyon sa
publiko tungkol sa mga hatol na may parusang
kamatayan at pagbitay

AP Photo/Justice Ministry

Ispesyal na Rapporteur ng UN hinggil
sa pagpatay sa labas sa hukuman at
arbitraryong pagpatay

Sa ilalim ng internasyunal na batas, dapat maging hayagan ang mga
pamahalaan sa pagpapatupad ng parusang kamatayan. Nanawagan ang
Economic and Social Council sa mga estado na maglathala ng regular na
impormasyon ukol sa bilang ng nahatulan ng kamatayan, mga binitay,
sentensiyang nabago pagkatapos ng apila at komutasyon o kapatawaran.
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Ang silid bitayan sa Tokyo Detention Center,
Japan. Ang trapdoor ay namamarkahan ng pulang
parisukat sa sahig.
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KONGKLUSYON

“
Ang sinumang nasasakdal ay may karapatan sa
makatarungang paglilitis. Kung ang akusado ay pinagkaitan
ng makatarungang proseso sa paglilitis ng krimen, sila ay
pinagkaitan ng hustisya.
Sa Rehiyong Asya-Pasipiko, taun-taon ay libu-libong tao
ang nahahatulan ng kamatayan at binibitay pagkatapos
ng di-makatarungang paglilitis at hindi sumusunod sa
mga internasyunal na pamantayan, di-sumusunod sa
batas, at lumalabag sa karapatang mabuhay, karapatan sa
makatarungang paglilitis, at pagbabawal sa tortyur at iba
pang hindi makataong pagtrato.

Ang batas ay batas, nguni’t sana
tanggalin na ng Parliamento ang
parusang kamatayan dahil kung
magkamali, hindi na maibabalik ang
buhay. Maraming paraan upang
masugpo ang mga pinakamatitinding
krimen.

”

Dating Huwes ng Kataastaasang Hukuman at Korte para
sa mga Apela Datuk K.C. Vohrah, Malaysia

Sa pagbuo ng ulat na ito, nirepaso ang ilang kaso na malinaw na
nagpapakita ng tunay na panganib sa pagsasagawa ng parusang
kamatayan. Kung sino ang bibitayin at kung sino ang hindi ay karaniwang
nadedetermina hindi lamang ng katangian ng mga krimen kundi sa
etniko o iba pang pagkakakilanlan sa akusado at ang pang-ekonomiya
at panlipunang katayuan ng indibidwal, o ang abilidad ng nasasakdal
na umintindi at makipagnegosasyon sa proseso ng paglilitis, sapat
ang legal na tulong at abugadong pandepensa, at iba pang puntos na
nagdedetermina kung sila ay may kakayahang humamon sa kawalan
ng pantay na pagtrato sa sistemang panghustisya para sa mga krimen
(criminal justice system) na magdadala sa kanila sa kamatayan.

Isang protesta sa labas ng opisina ng
representante ng China sa Hong Kong,
Agosto 2010.

© Amnesty International

Ang abolisyon lamang ng parusang kamatayan ang makakagarantiya
na walang mabibitay na taong walang kasalanan. Tinututulan ng ADPAN
ang parusang kamatayan batay sa prinsipyo at nananawagan sa lahat
ng estado na gumawa ng paraan upang masuspinde ang paggamit tungo
sa lubusang pagtigil nito. Ang pagtigil lamang, kaysa paghingi ng tawad
pagkatapos ng mga maling pagbitay, ang makakapagpakita ng totoong
komitment ng lipunan sa katarungan at hustisya. Ang paghingi ng tawad
ay hindi kailanman magiging kasya.
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20 NAKAMAMATAY NA KAWALAN NG KATARUNGAN SA ASYA
Itigil ang Di Makatarungang Paglilitis, Itigil ang Pagbitay

sa mga estado na nagpapanatili ng parusang kamatayan
 Itakda ang moratorium sa paggamit ng parusang
kamatayan na nakasaad sa UN General Assembly
Resolutions
 Pababain ang hatol sa lahat ng may parusang
kamatayan
 Baguhin ang mga batas, mga patakaran at praktika
upang masiguro ang makatarungang paglilitis na
naaayon sa internasyunal na pamantayan, lalonglalo na sa pagpapatibay sa pagturing na walang sala
hangga’t hindi napapatunayan, ang karapatan sa
abugado, at ang proteksiyon laban sa sapilitang pagamin sa kasalanan at diskriminasyon.
 Habang di pa natatanggal ang parusang kamatayan,
siguraduhin ang pagsunod sa internasyunal na
pamantayan na nagbibigay ng limitasyon sa paggamit
ng parusang kamatayan, at sa partikular na paggamit
lamang nito sa mga “pinakamatitinding krimen” at
pagtigil ng sapilitang hatol na kamatayan.
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MGA REKOMENDASYON

Mula itaas: Mga kabataang aktibista sa India,
Oktubre 2008.
Isang protesta sa Araw laban sa Parusang Kamatayan
sa Indonesia, Oktubre 2010. (CC BY-NC-SA 2.0).
Nakibahagi ang mga kampanyador sa “Syudad ng
Buhay” isang pandaigdigang aktibidad na ginagawa
taun-taon laban sa parusang kamatayan noong 30
Nobyembre, 2010, Hehwa-dong, Seoul, South Korea.

Ang Network ng Asya Laban sa Parusang Kamatayan (ADPAN)
Inilunsad noong taong 2006, ang ADPAN ay isang network sa iba’t-ibang rehiyon
na nangangampanya upang matigil ang parusang kamatayan sa buong Rehiyon
ng Asya-Pasipiko. Ang ADPAN ay malaya sa anumang gobyerno, pulitikal na
organisasyon o relihiyon. Ang mga kasapi dito ay mga abugado, NGOs, mga grupo
ng lipunang sibil, mga tagapagtanggol ng karapatang pantao at aktibista mula sa
dalawampu’t tatlong (23) bansa. Ang gawain ng ADPAN ay napakahalaga dahil sa
napakaraming isyu hinggil sa inhustisya nang di-makatarungang paglilitis sa buong
Asya. Tingnan sa folder ang lista ng lahat ng kasapi nitong organisasyon. 		
www.facebook.com/groups/358635539514/
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