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KABANATA I 

LAYUNIN 

 
ARTIKULO 1. Layunin. Ang Manwal na ito ang nagtatalaga, nagbibigay 

kahulugan at nagbubuklod ng lahat ng mga polisiya, alituntunin, pagpapalabas,1 
regulasyon at pamamaraan na marapat na sundan at maging gabay ng mga abogado at 
empleyado ng Tanggapan ng Abogado ng Bayan o Public Attorney’s Office (PAO) sa 
kanilang paghahawak, pagtatala at pag-uulat ng mga kaso at ng pagbibigay ng iba pang 
serbisyong legal sa mga maralita at iba pang tao na kwalipikado sa libreng tulong legal.  

 
KABANATA II 

MGA KLIYENTE 

 
ARTIKULO 1. Mga Taong Kwalipikado Para sa Tulong Legal.- Sang-ayon sa 

Titulo III, Kabanata 5, Seksyon 14 sa ika-apat  na libro ng Administrative Code of 1987 

(Book IV, Title III, Chapter 5, Section 14 of the Administrative Code of 1987), na 

inamyendahan ng Batas Republika Blg. 9406 (Republic Act [R.A.] No. 9406), kaugnay 

ng Presidential Decree (P.D.) No. 1 at R.A. No. 6035, ang PAO ay mayroong mandato 

na i-representa ng walang bayad ang mga maralita at iba pang mga taong kwalipikado 

para sa serbisyong legal, sa lahat ng kasong sibil, kriminal, paggawa, administratibo at 

ng iba pang mala-hukuman na kaso (quasi-judicial cases), kung saan matapos ang 

masusing pag-aaral ay matutukoy na ang interes ng hustisya ay mapagsisilbihan. 

 

Sa interes at pangangailangan ng serbisyo, ang PAO ay maaaring tawagin ng iba 
pang may awtoridad sa pamahalaan na magbigay ng legal na serbisyo sa iba pang tao 
sang-ayon sa mga umiiral na batas, alituntunin, at regulasyon. Ang ibang tao na 
binabanggit ay tumutukoy sa mga hindi naman maituturing na kasama sa mga maralita, 
na may kaso o may mga kaso na:  

 
1) Umaayon sa pambansang interes at seguridad na tutukuyin ng 

Punong Manananggol Pambayan (Chief Public Attorney), alinsunod 
sa kanyang kapangyarihan na nakapaloob sa R.A. No. 9406; at, 

 
2) Mga kasong kailangan ng agarang aksyon para maiwasan at 

mapigilan ang kawalang-katarungan. 
 
              ARTIKULO 2. Sukatan ng Merito (Merit Test). - Ang kaso ay itinuturing na 
may merito kapag ayon sa pag-aaral ng batas at sa ebidensyang hawak ay magpapakita 
na ang serbisyong legal ng opisina ay makatutulong o magsusulong sa pagkamit ng 
katarungan habang isinasa-alang-alang ang interes ng mga angkop na partido at ng 
pamayanan.  Sa ganitong pagkakataon, ang isang Manananggol Pambayan (Public 
Attorney) ay tatanggapin ang kasong idinudulog at ipagtatanggol ang angkop na partido. 
Sa kabilang banda, ang isang kaso ay itinuturing na walang merito kapag matapos ang 

                                                        
1 Mga PAO Issuances pagkatapos ng August 27, 2012-naging epektibo ang PAO Operation’s Manual 
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masusing pag-aaral ay makikitang wala itong pag-asa na maging magtagumpay, na ang 
layon lamang ay manligalig o magdulot ng pinsala sa kabilang partido, o kaya naman ay 
maging sanhi ng pang-aapi at kamalian sa ibang tao. Sa ganitong sitwasyon, ang isang 
Manananggol Pambayan ay maaaring tumanggi na tanggapin ang nasabing kaso.  
 
              Subalit, may mga pagkakataon na habang pinag-aaralan pa kung may merito 
ang isang kaso, ang isang Manananggol Pambayan ay magtatanggol pa rin at 
magbibigay ng legal na tulong sa isang maralitang kliyente na sumasagot o inuusig sa 
isang kasong sibil o administratibo na nakahain na sa anumang husgado o mala-
hukumang ahensya (quasi-judicial agencies), para mabigyan ng proteksyon ang 
karapatan ng nabanggit na kliyente. 
 

Ang isang Manananggol Pambayan ay maaaring maghain ng aksyon at 
ipagtanggol ang isang maralitang kliyente kahit pa ang idinudulog na aksyon ay laban sa 
isang publikong opisyal, opisina ng pamahalaan o ahensya o anumang instrumento nito, 
basta ang aksyong idinudulog ay mayroong merito. Kinakailangan lamang na sa 
pagtanggap ng kaso ay gagawin nang may ibayong pag-iingat nang sa ganon ay hindi 
mailantad at magamit ang tanggapan bilang instrumento ng panggugulo, pang-aapi, 
pang-aabuso, hindi patas at madaliang pagsasampa ng kaso.  

 
Sa mga kasong kriminal, ang akusado ay itinuturing at ipinagpapalagay ng 

Saligang Batas na inosente at walang sala hanggang sa mapatunayan ang kanyang 
sala. Nang dahil dito, ang isang kasong kriminal ay palaging tinatagurian na mayroong 
merito.  

 
ARTIKULO 3. Sukatan ng Pagiging Maralita (Indigency Test). – Sa pagsa-

alang-alang sa kamakailan lamang na ginawang survey2 o pag-aaral sa halagang 
kailangan ng isang pangkaraniwang pamilyang Filipino na (a) bumili ng kanyang “food 
consumption basket” at (b) magbayad sa kanyang gastusin sa bahay at iba pang 
personal na gastusin, ang mga sumusunod ay kinokonsiderang kasama sa mga 
maralita: 

  
1) Kapag nakatira sa siyudad o munisipalidad sa loob ng Pambansang 

Rehiyong Kapital (National Capital Region [NCR]), mga tao na mayroong 
indibidwal na kita (net income) na hindi lalampas sa Dalawampu’t Apat na 
Libong Piso (P24,000.00) kada buwan; 

2) Para sa mg nakatira sa ibang siyudad sa labas ng NCR, mga taong ang 
indibidwal na net income ay hindi lalampas sa Dalawampu’t Dalawang 
Libong Piso (P22,000.00) kada buwan; at, 

3) Para sa mga munisipalidad sa labas ng NCR, mga taong ang indibidwal na 
net income ay hindi lalampas sa Dalawampung Libong Piso (P20,000.00) 
kada buwan. 
 

Ang tinatanggap ng mga nag-retiro na sa trabaho (retirees)3 na pensyon ay hindi 
kasali sa sinasabing “income”. 

 

                                                        
2 2018 Family Income and Expenditure Survey, Volume I, ISHB Series No. 182, National and Regional Estimates by the Philippine 

Statistics Authority, pages 17-19 (https://psa.gov.ph/sites/default/files/FIES 2018 Final Report.pdf). 

3 Memorandum Circular No. 002 Series of 2016, dated February 26, 2016 Re:  Exclusion of Pension in the Determination of 
Indigency Qualification of Applicants for PAO Legal Services. 

https://psa.gov.ph/sites/default/files/FIES
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Ang terminong “net income” na ginagamit sa Manwal na ito ay tumutukoy sa 
basic income ng litigante matapos bawasin ang mga statutory at authorized deductions. 

 
“Statutory deductions” ay tumutukoy sa withholding taxes, mga premium o 

bayarin sa Paseguruhan ng mga Naglilingkod sa Pamahalaan (Government Service 
Insurance System [GSIS]), Paseguruhan ng mga Naglilingkod sa Pribado (Social 
Security System [SSS]), PAG-IBIG, Segurong Pangkalusugan (Health Insurance) at 
Korporasyon sa Segurong Pangkalusugan ng Pilipinas (PhilHealth), bayad sa mga 
hulugang pagkakautang (loan amortizations), at iba pang mga kinakaltas kahalintulad ng 
mga nabanggit na suportado ng mga nakasulat na kontrata. 

 
“Authorized deductions” ay ang mga kinakaltas na nakikita sa pay slip at ang 

lahat ng iba pang kaltas na napagkasunduan ng empleyado o manggagawa at ng 
kanyang tagapag-empleyo o employer,4 na mayroong hayagan at nakasulat na 
pahintulot ng empleyado o manggagawa, at iba pang ibinabawas na kayang bigyan ng 
patunay ng empleyado o manggagawa. 

 
Sa mga pagkakataon kung saan ang kinikita ng kliyente ay mula sa mga 

aktibidad o transaksyon kung saan walang lumalabas na relasyon bilang tagapag-
empleyo at empleyado, ang net income ay tumutukoy sa “gross income less allowable 
deductions” na binigyang kahulugan sa Seksyon 32 at 34 ng National Internal Revenue 
Code at iba pang kaugnay na pagpapalabas.  

 
Para sa mga layunin ng seksyon na ito, ang pagmamay-ari ng lupa ay hindi dapat 

na maging batayan ng diskwalipikasyon ng isang aplikante sa libreng serbisyong legal, 

sang-ayon sa desisyon sa kasong pinamagatang Juan Enaje vs. Victorio Ramos, et al. 

(G.R. No. L-22109, January 30, 1970), na nagsasabing ang nagtatakda at sukatan ng 

indigency o pagkamaralita ay ang kinikita ng litigante at hindi ang pagmamay-ari niya ng 

lupain at katulad na ari-arian (real property). 

 

Upang matiyak na iyon lamang mga kwalipikado ang mabibigyan ng libreng 

serbisyong legal at representasyon sa mga hukuman at iba pang mala-hukumang 

ahensya (quasi-judicial bodies), at upang magbigay ng gabay nang matiyak ang uri ng 

mga kaltas, ang aplikante ay kinakailangang magsagawa ng kanyang salaysay na siya 

ay maralita (Affidavit of lndigency), at magsumite ng mga sumusunod na dokumento: 

 

1) Pinakahuling ulat ng buwis sa kita (Income Tax Return) o katibayan 
ng sweldo (pay slip), at iba pang patunay na nagpapakita ng net 
income;  

2) Katunayan ng Pagkamaralita (Certificate of Indigency) mula sa 
Kagawaran ng Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan 
(Department of Social Welfare and Development [DSWD]), o 
City/Municipal Social Welfare and Development Office na 
mayroong hurisdiksyon o nakakasakop sa lugar kung saan nakatira 
ang aplikante; o, 

3) Katunayan ng Pagkamaralita at/o Walang Kita (Certificate of 
Indigency and/or No Income) mula sa Tanggapan ng Punong 

                                                        
4 PAO Legal Opinion dated 12 August 2016. 
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Barangay/Barangay Chairperson na mayroong hurisdiksyon o 
nakakasakop sa lugar kung saan nakatira ang aplikante.  
 

Ang mga Manananggol Pambayan at iba pang mga tauhan ng PAO ay dapat na 
gumamit ng ibayong pag-iingat, para matiyak ang kwalipikasyon ng isang aplikante 
upang maiwasan ang anumang pagdududa na hindi kwalipikado ang nabibigyan ng 
tulong legal. 

 
ARTIKULO 4. Mga Kasong Maaaring Pansamantalang Tanggapin. –Habang 

tinitiyak ang kwalipikasyon ng kliyente bilang kabahagi ng mga maralita at habang pinag-
aaralan pa ang merito ng kaso ng aplikante, ang mga Manananggol Pambayan ay 
maaaring tumanggap o humawak ng kaso pansamantala, sa mga sumusunod na 
pagkakataon: 

 

1) Kapag mayroon nang nailabas na mandato ng pag-aresto (warrant of 
arrest) at ang pagbibigay ng tulong legal ay kinakailangan upang 
makapaghain ng mosyon para makapag-piyansa o pababaan ito 
para sa pansamantalang paglaya ng aplikante; 

2) Kapag ang isang tao ay inaresto at ikinulong at ang agarang tulong at 
aksyong legal ay kinakailangan para mabigyan ng proteksyon ang 
karapatan ng nasabing tao; 

3) Kung ang isang dokumento ng pagsusumamo sa hukuman (pleading) 
sa husgado ay kailangang maihain kaagad o ang isang apela ay 
kailangang maihain bago ito tuluyang mapaso para maiwasan ang 
masamang epekto sa karapatan ng aplikante; 

4) Kung ang Manananggol Pambayan ay itinalaga ng husgado bilang 
counsel de oficio para magrepresenta ng isang litigante sa isang 
kaso habang binibistahan ito. Subalit kapag matapos ang kasunod 
na imbestigasyon at natiyak na hindi maralita ang kliyente, ang 
nasabing manananggol ay maghahain ng kahilingan sa husgado na 
siya ay payagang kumawala sa naiatas na obligasyong magtanggol 
ng nasabing kliyente, sa pamamagitan ng isang “Motion for 
Withdrawal of Appearance”;  

5) Kapag ang Manananggol Pambayan ay itinalaga bilang counsel de 
oficio para lamang sa pagbabasa ng sakdal (arraignment), pre-trial, o 
para sa promulgasyon ng desisyon; 

6) Sa mga kasong may kinalaman sa pang-aabuso sa mga kababaihan 
at ng kanilang mga anak sa ilalim ng probisyon ng Seksyon 13 at 
35(b) ng R.A. No. 9262 (Anti-Violence Against Women and Their 
Children Act of 2004), kung saan ang agarang paggawa at paghain 
ng dokumento ng pagsusumamo sa hukuman (pleading) ay 
kinakailangan, para pigilan ang masamang epekto sa interes ng 
partido, maliban na lamang kung mayroong magkasalungat na 
interes sa kasong hinawakan o hinahawakan ng Manananggol 
Pambayan (conflict of interest). Ang mga kababaihan at ang kanilang 
mga anak na hindi itinuturing na maralita ay maaaring lumapit at 
humingi ng tulong mula sa PAO; 

7) Sa mga kasong may kinalaman sa mga nahuli o kinasuhang kabataan 
na wala pa sa wastong gulang o Children in Conflict with the Law 
(CICL) sang-ayon sa probisyon ng Seksyon 22 ng R.A. No. 9344 na 
inamyendahan ng R.A. No. 10630, kung saan kailangan ang 
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agarang tulong ng isang abogado; 

8) Sa mga kasong may kinalaman sa diumanong akto ng terorismo na 
binigyan ng kahulugan sa Seksyon 3 at 4, kaugnay ng Seksyon 30, 
ng R.A. No. 11479 (The Anti-Terrorism Act of 2020);  

9) Sa mga kasong may kinalaman sa credit card holder/s na 
kinokonsiderang “delinquent” ng credit card company, at 
kinakailangan ang agarang aksyon;  

10) Sa mga kasong nangangailangan ng probisyonal, limitado at 
pansamantalang tulong legal ayon sa Seksyon 3 ng R.A. No. 9406 
(Seksyon 14-A, Kabanata 5, Titulo III, sa ika-apat ng libro ng 
Kautusang Tagapagpaganap Blg. [Executive Order No.] 292, o 
“Administrative Code of 1987”) na nagsasaad ng mga sumusunod: 

 “Sec. 14-A. Powers and functions. – the PAO 
shall independently discharge its mandate to 
render, free of charge, legal representation, 
assistance and counseling to indigent persons in 
criminal, civil, labor, administrative and other 
quasi-judicial cases. In the exigency of the 
service, the PAO may be called upon by the 
proper government authorities to render such 
service to other persons, subject to existing 
laws, rules and regulations.” (emphasis 
supplied); at, 

11) Iba pang parehas na kaso na nangangailangan ng agarang aksyon. 
 

 
        ARTIKULO 5. Ang Sumusunod na mga Tao/Entidad ay Kwalipikadong Bigyan 
ng Legal na Tulong Alinsunod sa mga Nasusulat na Kasunduan, Derektiba mula 
sa Kagawaran ng Katarungan (Department of Justice [DOJ]), at Espesyal na mga 
Batas: 
 

      1. Mga abogado ng Kagawaran ng Repormang Pansakahan 
(Department of Agrarian Reform [DAR]) na inireklamo o sinampahan ng 
kasong kriminal o kaya ay administratibo dahil sa kanilang mga gawa na 
may kinalaman sa kanilang opisyal na tungkulin o trabaho. (Direktiba ng 
Ministro ng Katarungan [ngayon ay Kalihim ng Katarungan [Secretary of 
Justice]); 
 
       2. Mga magsasaka na tagapakinabang ng Komprehensibong 
Programa sa Repormang Pansakahan (Comprehensive Agrarian Reform 
Law), sa:  
 
                  a)   Kasong kriminal o sibil na may kaugnayan sa nasabing 

programa, na nakabinbin sa mga hukuman; at  
                  b) Mga kasong laban sa mga magsasakang tagapakinabang 

na nakabinbin sa hukuman, o kaya ay sa Department of 
Agrarian Reform Adjudication Board (DARAB) na kung 
saan ay ang isa sa mga litigante ay ipinagtatanggol ng 
abogado mula sa DAR. (Memorandum ng 
Pagkakaunawaan [Memorandum of Agreement] na may 
petsa na ika-8 ng Mayo, 1991 sa pagitan ng DAR at DOJ); 
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          3. Mga tagapakinabang ng Komprehensibong Programa sa 
Repormang Pansakahan (Comprehensive Agrarian Reform Program 
[CARP]), mga taong tagapag-patupad nito, mga magsasaka, mga 
mangingisda, at mga manggagawang nagbubungkal ng lupa na 
inindorso ng MAGSASAKA Party List, Inc. (Memorandum ng 
Pagkakaunawaan na may petsa na ika-19 ng Pebrero, 2021 sa pagitan 
ng PAO at MAGSASAKA Party List, Inc.); 
 
             4. Maralitang manggagawa sa kanilang kaso sa paggawa at 
empleyo, kung ang nasabing kaso ay mayroong merito base sa 
timbangan ng katarungan. (Kautusang Memorandum [Memorandum 
Order] ng Kalihim ng Katarungan, ika-19 ng Mayo, 1988); 
 
             5. Maralitang banyaga (2nd Indorsement ng Pangalawang 
Kalihim ng Katarungan, ika-25 ng Marso, 1974) na nagnanais kuhanin 
ang serbisyong legal ng PAO sa kanyang mga kasong hinaharap at 
dinidinig sa hukuman, o kaya ay sa mala-hukumang ahensya ng 
gobyerno. Subalit ang nabanggit na banyaga ay kailangang mag-sumite 
ng Certificate of Indigency o iba pang katulad na dokumento mula sa 
kanilang Embahada o Konsulado na magpapatunay na sila ay maralita; 
 
             6. Mga kwalipikadong Manggagawang Pilipino sa Ibayong-dagat 
(Overseas Filipino Workers [OFWs]) na may mga kasong orihinal at 
dinidinig lamang sa Pangasiwaan ng Pilipinas sa Empleo sa Ibayong-
dagat (Philippine Overseas Employment Administration [POEA]), 
(Memorandum ng Pagkakaunawaan sa pagitan ng PAO at Kagawaran 
ng Paggawa at Empleyo [Department of Labor and Employment/DOLE]), 
Pambansang Komisyon sa Ugnayang Paggawa [National Labor 
Relations Commissions/NLRC], Pangasiwaan sa Kagalingan ng 
Manggagawa sa Ibayong-dagat [Overseas Workers Welfare/OWWA] at 
sa iba pang Organisasyon na hindi sakop ng gobyerno [non-
governmental organizations/NGOs], ika-2 ng Abril, 1993); 
 
             7. Mga manggagawa sa barangay na ang trabaho ay may 
kinalaman sa kalusugan ng mamamayan Seksyon 16, Tuntunin II, at ika-
5 Parte, Tuntunin VII ng Mga Tuntunin at Regulasyong Nagpapatupad sa 
Batas Republika Blg. 9883 (Section 16, Rule II and Part 5, Rule VII of the 
Implementing Rules and Regulations of R.A. No. 9883- Barangay Health 
Worker’s Benefits and Incentive Act of 1995); 
 
              8. Kagawaran ng Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan 
(Department of Social Welfare and Development [DSWD]) sa paghahain 
ng petisyon para sa sapilitang pagkupkop ng bata at petisyon na ideklara 
na ang bata ay inabandona at pinabayaan. (Direktiba ng Ministro ng 
Katarungan Neptali Gonzalez, ika-10 ng Pebrero, 1987); 
 
              9. Mga miyembro ng Association of Local Social Welfare and 
Development of the Philippines, Incorporated (ALSWDOPI) sa mga 
kasong kriminal at administratibo na may kaugnayan sa kanilang 
trabaho, maliban na lamang kung may magkasalungat na interes 
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(conflict of interest) o kaya ang miyembro ay hindi pumasa sa Sukatan 
ng Pagiging Maralita. Ganon pa man, maaari siyang mabigyan ng 
pansamantalang serbisyong legal. (Memorandum ng Pagkakaunawaan 
sa pagitan ng ALSWDOPI at PAO, ika-27 ng Agosto, 2009.); 
 
            10. Mga kwalipikadong mamamahayag mula sa dyaryo at radyo 
maging ng kanilang mga tauhan na dahil sa pagganap ng kanilang 
tungkulin bilang mamamahayag ay ginambala sa pamamagitan ng 
pagsampa sa kanila ng kaso na ang tanging layunin ay pahintuin ang 
kalayaan ng pamamahayag at kitilin ang kanilang indibidwal na 
kalayaan. (Memorandum Sirkular Blg. [Memorandum Circular No.] 01, S. 
2009 na may petsa na ika-5 ng Enero, 2009 kaugnay sa Memorandum 
ng Pagkakaunawaan sa pagitan ng National Press Club (NPC) at PAO, 
ika-29 ng Mayo, 2009); 
 
            11. Lupon sa Mapanganib na Droga (Dangerous Drugs Board 
[DDB]) kasama ang kanyang mga awtorisadong kinatawan, ang mga 
taong nalulong sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, sa paghahain 
ng petisyon sa hukuman para sa boluntaryong pagkakakulong, maliban 
na lamang kung mayroong magkasalungat na interes interes (conflict of 
interest) (Memorandum ng Pagkakaunawaan sa pagitan ng DDB at 
PAO, ika-15 ng Hulyo, 2008, at Memorandum ng Pagkakaunawaan, ika-
22 ng Agosto, 2016); 
 
            12. Reklamo ng mga Pilipino laban sa mga banyaga sa paglabag 
sa batas patungkol sa immigration, alien registration, at iba pang 
paglabag sa mga lokal na batas; mga banyagang nahaharap sa kaso 
kaugnay ng sapilitang pagpapauwi sa kanilang bansa; mga kliyente ng 
Kawanihan ng Imigrasyon (Bureau of Immigration [BI]) na 
nangangailangan ng notaryo sa kanilang aplikasyon at ng kung ano 
pang legal na serbisyo na itinalaga ng Commissioner. (Memorandum ng 
Pagkakaunawaan sa pagitan ng BI at PAO, ika-4 ng Pebrero, 2009); 
 
               13. Mga miyembro ng Press Photographer’s of the Philippines 
(PPP) na sumasailalim sa imbestigasyon, kasama na ang inquest 
proceedings, ang paglilitis sa hukuman ng mga kasong isinampa sa 
kanila na may kaugnayan sa pagganap ng kanilang trabaho bilang 
photographer. Kasama rin ang pagbibigay ng serbisyong legal sa bawat 
miyembro ng pamilya ng mga kasapi ng PPP na naging biktima ng 
pagpaslang dahil sa kanilang malayang pamamahayag; (Memorandum 
ng Pagkakaunawaan sa pagitan ng PPP at PAO, ika-25 ng Mayo, 2009) 
 
             14. Mga opisyal ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas (Philippine 
National Police [PNP]) na may ranggo mula Officer I (ngayon ay 
Patrolman/Patrolwoman, Pat.) hanggang Senior Police officer IV (ngayon 
ay Police Executive Master Sergeant, PEMS) kung sila ay makasuhan 
dahil sa pagganap nila sa kanilang trabaho bilang puils. (DOJ 
Department Order No. 106 na may petsa na ika-25 ng Pebrero, 2009, at 
PAO Memorandum na may petsa na ika-19 ng Marso, 2009, at DOJ 
Department Circular No. 78 na may petsa na ika-26 ng Oktubre, 2009, at 
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PAO Memorandum na may petsa na ika-9 ng Nobyembre, 2009);5 
 
             15. Mga biktima ng torture alinsunod sa Anti-Torture Act6 of 
2009. (R.A. 9745) [Tandaan: Ang Tanggapan ng Abogado ng Bayan ay 
may kapangyarihang magsagawa ng hiwalay na imbestigasyon sa mga 
kaso ng torture, alinsunod sa R.A. 9745)]; 
 
              16. Mga kawani ng Pangasiwaan ng Estatistika ng Pilipinas 
(Philippine Statistics Authority [PSA]) at census personnel pagdating sa 
pag-notaryo ng kanilang Kontrata ng Pagseserbisyo;7 
 
            17. Mga mamamayan ng Taiwan kung sila ay kwalipikado at 
kapag may abiso ang Legal Aid Foundation (LAF) ng Taiwan. 
(Memorandum ng Pagkakaunawaan sa pagitan ng PAO at The Legal Aid 
Foundation, Taiwan, ika-27 ng Oktubre, 2014) 
 
            18. Mga kwalipikadong nasasakupan ng mga miyembro ng 
Munisipalidad na kabilang sa Liga ng mga Munisipalidad (League of the 
Municipalities of the Philippines [LMP]). (Memorandum ng 
Pagkakaunawaan sa pagitan ng LMP at PAO, ika-30 ng Hunyo, 2011); 
 
            19. Ang DOJ-Office for Competition (OFC) at/o kaya ay ang mga 
miyembro nito, at ang mga sector regulators, at/o kaya ay mga opisyales 
nito, sa mga kasong itinakda ng Tanggapan ng Solisitor Heneral (Office 
of the Solicitor General [OSG]) sa pamamagitan ng isang Task Force ng 
PAO na siyang binuo para rito;8 
 
            20. Mga kwalipikadong refugees at mga taong nawalan ng lugar 
mula sa ibang bansa at napadpad sa Pilipinas. (Memorandum ng 
Pagkakaunawaan [Memorandum of Understanding] sa pagitan ng PAO 
at UNHCR, ika-8 ng Enero, 8, 2013, na-renew noong ika-7 ng Mayo, 
2019) 
 
             21. Mga naghahanap ng asylum, refugees, at mga taong walang 
estadong kinabibilangan sa Autonomous Region of Muslim Mindanao 
(ARMM). (Memorandum ng Pagkakaunawaan sa pagitan ng PAO, 
Regional Human Rights Comission [RHRC], at United Nations High 
Commission for Refugees [UNHCR], ika-21 ng Hunyo, 20139); 
 

                                                        
5DOJ Department Order No. 106 dated February 25, 2009, and DOJ Department Circular No. 78 dated October 26, 
2009 were issued by the late Secretary of Justice Raul M. Gonzalez and the former Secretary of Justice Agnes VST 
Devanadera, respectively. PAO Memoranda dated March 19, 2009 and November 9, 2009, which transmitted the said 
DOJ issuances, were both issued by Chief Public Attorney Persida V. Rueda-Acosta. 
6 Section 1, R.A. No. 9745. 
7 Memorandum Circular No. 003 dated June 8, 2015. 
8 Guidelines on Legal Representation for the OFC and Sector Regulators, clause 1.5 Exemption to the 

Authority for Legal Representation by the OSG and clauses 2.2 and 2.3 Scope of Representation; the PAO 
through its PAO Task Force shall assist the OFC and / or its members, and sector regulators and / or its 
officials in relation to the exercise of their official duties in handling competition-related matters in criminal 
and administrative cases. 
 
9 Being renewed every two years. 
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            22. Mga guro ng pampublikong paaralan na itinalaga bilang 
miyembro ng Board of Election Inspectors (BEI) na kinasuhan dahil sa 
pagganap nila ng kanilang tungkulin bilang election inspector. 
(Memorandum ng Pagkakaunawaan sa pagitan ng PAO, Kagawaran ng 
Edukasyon [Department of Education/DEP Ed] at Komisyon sa Halalan 
[Commission on Election/COMELEC], ika-29 ng Abril, 2006); 
 
             23. Mga indibidwal o organisasyon ng Urban Poor na kinikilala at 
ini-endorso ng Presidential Commission for Urban Poor (PCUP) kung 
ang mga ito ay makasusunod sa mga alituntunin at regulasyon na 
itinakda ng PAO. (Memorandum ng Pagkakaunawaan sa pagitan ng 
PAO at PCUP, ika-23 ng Disyembre, 2011); 
 
             24. Mga taong bagong kulong sa bilangguan at iyong mga dati 
nang nakakulong sa pasilidad ng Kawanihan ng Pamamahala ng 
Bilangguan at Penolohiya (Bureau of Jail Management and Penology 
[BJMP]) kung ang mga ito ay kwalipikado batay sa pamantayan ng PAO 
sa pagtanggap ng kliyente. (Memorandum ng Pagkakaunawaan sa 
pagitan ng PAO at BJMP, ika-31 ng Mayo, 2016); 
 
             25. Mga miyembro of Philippine Movie Press Club, Inc. (PMPC) 
na sumasailalim sa imbestigasyon dahil sa reklamo, o kaya ay nililitis ds 
hukuman sa kasong may kinalaman o kaugnayan sa pagganap ng 
kanilang trabaho bilang mamamahayag, at ang pamilya ng mga 
miyembro ng PMPC na naging biktima ng pamamaslang dahil sa 
malayang pamamahayag. (Memorandum ng Pagkakaunawaan sa 
pagitan ng PAO at PMPC, ika-23 ng Abril, 2012); at, 
 
            26. Iba pang mga tao o entidad na kwalipikado alinsunod sa 
Nasusulat na Kasunduan/Unawaan, Direktiba at Espesyal na Batas ng 
DOJ na sasang-ayunan ng PAO, o kaya utos ng karampatang awtoridad 
ng pamahalaan, basta ang mga ito ay pasado sa pagsusuri ayon sa 
alituntunin at regulasyon ng PAO sa pagtanggap ng kliyente. 

 
 ARTIKULO 6. Iba pang Tao na Kwalipikado sa Serbisyo Legal. 
 
                1. Maliban sa mga kasong may kaugnayan sa eleksyon, ang bawat  

direktang miyembro ng pamilya at ang mga kamag-anak ng isang 
Manananggol Pambayan hanggang sa ika-apat na antas sibil ng 
pagkakasunod-sunod sa dugo man o sa pagkakaugnay, ay maaaring 
gumamit ng serbisyo ng nasabing Mananaggol Pambayan nang hindi na 
kailangang maging kwalipikado sa Sukatan ng Pagiging Maralita, subalit 
ang pagbibigay ng serbisyo ay kailangang ayon sa rekomendasyon ng 
Panrehiyong Manananggol Pambayan (Regional Public Attorney) o kaya 
ay Pinuno ng Lingkuran (Service Head) at higit sa lahat ay kailangan 
itong aprubahan ng Punong Manananggol Pambayan. Ang nasabing 
Manananggol Pambayan ay kailangan din na mag-sumite ng 
Sinumpaang Salaysay na nagsasaad ng kanyang relasyon sa bibigyan 
ng serbisyo, kailangan niya ding mag-sumite ng leave of absence tuwing 
may paglilitis, at bilang panghuli, kailangan niyang mag-sumite sa 
Opisina ng buwanang paglalahad tungkol sa nangyayari sa kasong 
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kanyang hinahawakan. 
 
             2. Ang mga Manananggol Pambayan at ang mga kawani ng PAO ay 

pwedeng humingi ng tulong legal at gamitin ang serbisyo ng PAO sa 
lahat ng uri ng kaso basta ang nasabing kaso ay papasa sa Sukatan ng 
Merito at hindi ang PAO mismo ang kalaban sa kaso. 

 
              3. Ang mga Manananggol Pambayan at ang mga kawani ng PAO na 

sinampahan ng kaso sa hukuman, sa mala-hukumang ahensya ng 
gobyerno o kung saan pa mang ahensya na pwedeng pagsampahan ng 
reklamo, na may kinalaman o kaugnayan sa kanilang pagganap ng 
tungkulin bilang empleyado ng gobyerno ay maaaring gumamit ng 
serbisyo ng PAO basta’t hindi ang PAO mismo ang kalaban sa kaso at 
kailangan aprubado ito ng Punong Manananggol Pambayan. 

 
 
 ARTICLE 7. Mga Taong Hindi Kwalipikado na Bigyan ng Serbisyo Legal.  

Ang mga Manananggol Pambayan at ang iba pang kawani ng PAO ay hindi 
pinapayagang magbigay ng serbisyo sa mga sumusunod: 
 
              1. Mga personalidad na likha ng batas gaya ng pribadong kumpanya na 

ang layunin ng pagkakabuo at pagkakatatag ay kumita o tumubo; maliban na 
lamang kung ang nilikha ng batas na entidad ay hindi layunin ang kumita o 
tumubo at ang mga indibidwal na mga miyembro nito ay pasado sa Sukatan 
ng Pagiging Maralita ng PAO. Sa gusot hinggil sa lupa, pwedeng tumulong 
ang PAO sa huling nabanggit na entidad maliban na lamang kung sila ay 
ang nagpapa-upa sa nasabing lupa; 

 
              2. Mga taong hindi pumasa sa Sukatan ng Pagiging Maralita ng PAO 

maliban na lamang kung ang PAO ay italaga ng hukuman bilang counsel de 
oficio sa kasong kriminal, at doon lamang sa mga sitwasyong saklaw ng 
umiiral na batas, panuntunan, alituntunin o alinsunod sa ikalawang talata ng 
Artikulo I, Kabanata II, ng Manwal na ito. 

 
             3. Mga litigante na inire-representa ng sarili nilang abogado maliban na 

lamang kung ang kanilang abogado ay maghahain ng Withdrawal of 
Appearance sa hukuman at ang mga ito ay pumasa sa Sukatan ng Pagiging 
Maralita. 

 
             4. Mga nagpapaupa ng lupa o gusali na pantirahan, pangsakahan, o 

pang-komersyo at kung ano pa mang pwedeng paupahan, patungkol sa 
pagsampa ng kaso na ang layunin ay mangolekta ng renta/upa o magpa-
layas laban sa mga nakatira o naninirahan sa nasabing lupa o gusaling 
pinauupahan. 

 
             5. Mga politikong kandidato o kung sino pa mang tao sa mga bagay na 

may kaugnayan sa eleksyon. 
 
 
 ARTIKULO 8. Mga Kasong Hindi Dapat Hawakan. Ang mga Manananggol 
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Pambayan ay hindi dapat magbigay ng serbisyong legal10 sa mga kliyente na ang kaso 
ay gaya ng sumusunod: 
 
            1. Kung mayroong tinatawag na magkasalungat na interes (conflict of interests) 

sa kasong hinawakan o hinahawakan at legal na serbisyo na ibinigay o ibinibigay ng 
isang Manananggol Pambayan; 

 
            2. Mga kaso ng paglabag sa Batas Pambansa Bilang 22 (B.P. 22), na kilala 

bilang “Anti Bouncing Checks Law”,11 maliban na lamang sa mga sumusunod na 
sitwasyon:  

a) Kung ang paghawak sa kaso ay konektado sa iba pang kaso na nauna 
nang hinawakan ng PAO gaya ng mga kaso są paggawa at empleyo, 
paghingi ng danyos perwisyo, settlement at iba pa, na kung saan ay 
tumalbog ang tseke na ibinayad ng natalong partido sa kliyente ng PAO.  

b) Kapag ang Manananggol Pambayan ay itinalaga ng hukuman bilang 
counsel de oficio, subalit kinakailangan din na sumailalim sa probisyon 
ng Paragraph 4, Article II, ng Manwal na ito. 

      
        3. Pag-uusig sa kasong kriminal maliban na lamang sa mga sumusunod na 

pagkakataon kung saan walang magkasalungat na interes (conflict of interest):12  
                a) Kung ang Manananggol Pambayan ay tumulong sa biktima ng krimen sa 

paggawa ng kanyang salaysay ng pagrereklamo na inihain sa 
Tanggapan ng Taga-Usig/Piskalya at humarap sa tuwing may pagdinig 
sa paunang imbestigasyon (preliminary investigation), dahil nauna itong 
humingi ng tulong sa PAO, at ang kaso ay naka-apila sa hukuman;13   

               b) Kung mayroong direktiba ang Kalihim ng Katarungan o ang ibang awtoridad 
ng Gobyerno na tulungan ang mga Taga-Usig/Piskal para sa pag-usig na 
kasong kriminal na dinidinig sa hukuman;14  

               c) Paggawa ng reklamo sa paglabag sa B.P. 22 kapag tumalbog ang tsekeng 
ibinayad sa kliyenteng hawak ng PAO sa naunang kaso kung kaya’t ito 
ay nag-resulta ng kabiguan upang mabayaran ang kliyente sa 
naipanalong kaso. 

               
              4. Mga kaso ng pag-aampon maliban na lamang kung ang mag-aampon ay 

tunay na mga magulang o kaya ay amain o madrasta ng aampunin, ngunit 
kailangan nilang pumasa sa Sukatan ng Pagiging Maralita ng PAO. 

 
 ARTIKULO 9. Pagtanggi sa Pagbibigay ng Serbisyo, Forms.- Kung sakali na 
tanggihan ng Mananaggol Pambayan ang pagbibigay ng serbisyong legal sa sinumang 
aplikante alinsunod sa itinakda ng mga probisyon na nasasaad sa Manwal na ito, ang 
nasabing Manananggol Pambayan ay kinakailangang magbigay sa nasabing aplikante 
ng Denial/Disqualification Form (FOSS. F.006). 
 
 

KABANATA III 

                                                        
10   Office Order No. 124, Series of 2011. 
11   Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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PAGHAWAK NG KASONG KRIMINAL ALINSUNOD SA MGA PROBISYON NG 

SPEEDY TRIAL ACT AT ANG MGA TUNTUNIN AT REGULASYONG 
NAGPAPATUPAD NITO (IMPLEMENTING RULES) 

 
 ARTIKULO 1. Mga Kasong Saklaw ng Rules on Summary Procedure.- Kapag 
nalaman na mayroong Information o Sakdal-Pahayag/sakdal na nakahain sa hukuman 
laban sa kliyente, ang Manananggol Pambayan ay kinakailangang maghain ng: 
 
              1. Mosyon para ibasura ang kaso laban sa akusado (Motion to Quash/Dismiss) 

sa loob ng sampung (10) araw para maghain ng Kontra-Salaysay (Counter-
Affidavit), kung kinakailangan, at base lamang sa dalawang kadahilanan:  

 
          a) Walang hurisdiksyon ang hukuman sa paksa ng kaso; at 
          b) Kawalan ng referral tungo sa Lupon ng barangay para sa 

pagpupulong sa posibilidad ng agarang ikalulutas ng kaso 
sa pamamagitan ng kasunduan (barangay conciliation 
process). 

              
            2) Kontra-Salaysay- Kung sakaling walang basehan para maghain ng mosyon na 

nabanggit sa itaas, ang kontra-salaysay ng akusado at ng kanyang mga testigo 
kasama na ang mga dokumentong kinakailangan upang patunayan na siya ay 
walang kasalanan ay kailangang maihain sa hukuman sa loob ng sampung (10) draw 
matapos matanggap ang subpoena. 

 
 ARTIKULO 2. Mga Kasong Saklaw ng Regular Procedure.- Kung ang isang 
kliyenteng personal na nagtungo sa PAO o nakakulong ay humingi ng serbisyo legal, o 
kaya naman kung itinalaga ng hukuman ang Manananggol Pambayan bilang counsel de 
oficio ng isang nakakulong na akusado, ang nasabing Manananggol Pambayan ay 
kailangang gawin ang mga sumusunod: 
 
             1. Kaagad na kumuha ng kopya ng Information, Salaysay ng Pagrereklamo, 

Salaysay ng mga Testigo at ng mga dokumentong ginamit na ebidensya laban sa 
akusado; 

             2. Makipag-panayam sa akusado, at pagtuunan ng pansin ang:  
       1. Legalidad ng pagkaka-aresto, ang likas ng habla laban sa 

akusado, at ang kanyang mga karapatan bilang akusado sa 
umiiral na batas, kasama na ang karapatang hilingin ang 
agarang paglilitis;  

                                  2. Teorya ng depensa, mga testigo ng akusado, at mga   
dokumentong magpapatunay na inosente ang akusado, kung 
mayroon man; at  

                  3. Ang isasagot ng akusado kapag siya ay binasahan ng sakdal, 
o ang posibilidad ng pag-amin ng akusado sa mas mababang 
kaso. 

 
               3)  Sa loob ng limang (5) araw matapos malaman na may nakahain na 

Information sa hukuman laban sa akusado, maghain ng mosyon sa nasabing 
hukuman na ibaba and kaso sa Piskalya para magkaroon ng paunang 
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imbestigasyon (preliminary investigation),15 kung ito ay makabubuti para sa akusado 
at kung siya ay karapat-dapat sa paghahain ng nasabing mosyon. Kung sakali na 
ang maging resolusyon ng Piskalya ay hindi pabor sa akusado, ang Manananggol 
Pambayan ay maaaring maghain ng Motion for Reconsideration16 o kaya naman ay 
mag-apila sa Kalihim ng Katarungan; at, 

 
             4) Busisiing mabuti kung mayroong basehan para maghain ng Motion to 

Quash/Dismiss, at kung sakali na mayroong basehan, kailangang ihain sa hukuman 
ang nasabing mosyon bago basahan ng sakdal17 ang akusado, maliban na lamang 
kung ang paghain ng mosyon ay hindi makabubuti sa akusado. 

 
 ARTIKULO 3. Katungkulan kung Nakakulong ang Akusado.- Kapag nalaman 
ng Manananggol Pambayan na ang akusado ay nakakulong, dahil siya ay naakusahan 
ng kasong pwede namang piyansahan pero hindi makapag-piyansa ang nasabing 
akusado dahil wala siyang kakayahan na magpiyansa, o kaya naman ay kinasuhan ng 
krimen na walang piyansa, o kaya ay nasa kulungan dahil binubuno niya ang sentensya 
ng kaso kung saan siya ay nahatulang mabilanggo, ang Manananggol Pambayan ay 
kinakailangang gawin ang mga tungkuling ito: 
 
               1. Maghain ng mosyon at ipabatid sa hukuman na ang taong nakakulong ay 

nagnanais na magkaroon ng agarang paglilitis ng kaso kung kaya’t kailangan na 
maikasa ang pagbasa ng sakdal laban sa kanya. Kailangan din na humingi ng 
kautusan sa hukuman para dalhin sa hukuman ang taong nakakulong ng taong may 
kustodiya nito (custodian) tuwing magkakaroon ng pagdinig ng kaso; 

              2. Maghain ng mosyon na dalhin sa hukuman ang akusadong nakakulong 
upang siya ay agarang mabasahan ng sakdal/ magkaron ng paglilitis, matapos 
makatanggap ang Mananggol Pambayan ng abiso galing sa custodian ng isang 
akusado na humingi ng paglilitis. 

             3. Maghain ng mosyon na palabasin sa kulungan ang akusado sa ilalim ng R.A. 
No. 10389 o Recognizance Act of 2012. 

 
 Para sa isang akusado na nagnanais mag-piyansa subalit hindi pa na-raffle ang 
kaso kung saang branch ng hukuman ito mapupunta, ang Manananggol Pambayan ay 
maaaring maghain ng mosyon sa Ehekutibong Hukom para pababaan ang halaga ng 
piyansa.18 
 
 Kung sakaling ang halaga ng piyansa na nauna nang ibinigay ay hindi pa rin 
kayang mabayaran ng akusado dahil sa kawalan ng kakayahang pinansyal, ang 
Manananggol Pambayan ay maaaring maghain ng mosyon para ang nasabing piyansa 
ay mabawasan.19 
 

                                                        
15 Section 7, Rule 112, Rules of Court. When the Accused Lawfully Arrested Without a Warrant. – x x x. After the 
filing of the complaint or information in court without a preliminary investigation, the accused may within five (5) 
days from the time he learns of its filing, ask for a preliminary investigation with the same right to adduce evidence 
in his defense as provided in this Rule. 
16 Changed to reflect the change in the nomenclature for the National Prosecution Service.  
17Section 1. Time to move to quash. — At any time before entering his plea, the accused may move to quash the complaint or 

information. 
18 Section 2 of A.M. No. 12-11-2-SC – Guidelines for Decongesting Holding Jails by Enforcing the Rights of Accused Persons to 

Bail and to Speedy Trial. 
19 Section 3, A.M. 12-11-2-SC and Office Order No. 086 dated May 28, 2014, providing the sample forms for Motion for Release on 

Recognizance and Motion for Bail, pursuant to A.M.No. 12-11-2-SC 
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 ARTIKULO 4. Mga Katungkulan sa Pagbasa ng Sakdal. Ang Manananggol 
Pambayan ay kinakailangang alamin kung kailan ang mismong araw ng pagbasa ng 
sakdal at ang paunang pagdinig bago ang tahasang paglilitis ng kaso ng akusado (pre-
trial). Kung wala pang iskedyul, ang Manananggol Pambayan ay dapat maghain ng 
mosyon para maikasa agad ang nasabing pagbasa ng sakdal at pre-trial. Ito ay 
kailangang gawin sa loob ng labinlimang (15) araw matapos malaman na may kasong 
inihain laban sa akusado. Gayun pa man, walang makapipigil sa isang Manananggol 
Pambayan na maghain ng ibang mosyon na sa palagay niya ay nararapat para sa 
kabutihan ng akusado bago ang araw ng pagbasa ng sakdal gaya ng: Motion to Quash, 
Petition for Review/Reinvestigation at iba pa; provisional remedies katulad ng Temporary 
Restraining Order, Injunction, at Motion to Dismiss base sa pagkakait ng karapatan sa 
speedy trial o mabilis na paglilitis ng kaso.20 
 
 ARTIKULO 5. Mga Katungkulan sa Paunang Pagdinig Bago ang Pormal na 
Paglilitis (Pre-trial). Sa araw ng paunang pagdinig bago ang pormal na paglilitis, ang 
Manananggol Pambayan ay kailangang gawin ang sumusunod: 
 
              1. Siguraduhin na ang anumang kasunduan o pag-amin ng mga bagay na may 

kinalaman sa kaso na ginawa ng akusado sa mga mas nauna pang paunang 
komperensya (preliminary at/ o pre-trial conference) ay nasusulat ng tapat at tama 
sang-ayon sa intensyon ng akusado, upang masiguro na ang akusado ay matatali 
lamang sa mga kasunduan at pag-amin sang-ayon sa kung ano talaga ang kanyang 
pinasok na kasunduan at inamin.21 

 
              2. Bilang pagsunod sa Judicial Affidavit Rule (A.M. 12-8-8-SC) sa mga kasong 

pinamamahalaan ng nasabing kautusan,22 o kaya naman ay upang pabilisin ang 
proseso ng paglilitis, at kung ito ay makabubuti para sa kaso ng akusado, ang 
Manananggol Pambayan ay kailangang gumawa ng Pang-Hukumang Salaysay 
(Judicial Affidavit) ng akusado at kanyang mga testigo sa loob ng panahon23 na 
nakasaad sa nasabing kautusan. Bukod sa nasabing Pang-Hukumang Salaysay, 
kailangan din na humingi ng permiso sa hukuman na payagang makapagtanong sa 
akusado o sa mga testigo niya kung kinakailangan at para mapabilis ang pagbaba 
ng katarungan; 

 
             3. Tingnang mabuti kung ang kautusan sa paunang pagdinig (Pre-Trial Order) 

ay tumpak sang-ayon sa nangyari, sa mga bagay na pinagkasunduan, mga 
ebidensya na inilatag at minarkahan. Kung sakali na mayroong hindi tugma, kaagad 
maghain ng mosyon para ito ay maitama bago dumating ang napagkasunduan o 
ang naka-iskedyul na unang pormal na paglilitis kung saan maghahain ng 
ebidensya24 ang naghabla; 

                                                        
20 https://lawphil.net/judjuris/juri2006/feb2006/gr_164953_2006.html. 
21 R.A. 8493, Section 3. Pre-trial Agreement. – All agreements or admissions made or entered into during the pre-trial conference 

shall be reduced to writing and signed by the accused and counsel, otherwise the same shall not be used in evidence against the 
accused. x x x. 

 
22 Section 9. Application of rules to criminal actions.  – (a) This rule shall apply to all criminal action: (1) where the maximum of the 

imposable penalty does not exceed six years;(2) where the accused agrees to the use of judicial affidavit irrespective of the penalty 
involved; or (3) with respect to the civil aspect of the actions, whatever the penalties involved are 
23 Sections 2 (a) and 9 (b) and (c) A.M. 12-8-8-SC (Judicial Affidavit Rule). 
24 Section 2. Rule 118, Rules of Court. Pre-trial agreement. — All agreements or admissions made or entered during the pre-trial 

conference shall be reduced in writing and signed by the accused and counsel, otherwise, they cannot be used against the accused. 

The agreements covering the matters referred to in Section 1 of this Rule shall be approved by the court. 
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            4. Pagkatapos, maghain ng mosyon para i-iskedyul na ang pormal na paglilitis sa 

loob ng tatlumpong (30) araw matapos matanggap ang Pre-trial Order25 matapos ng 
nasabing pagdinig subalit hindi bababa sa labinlimang (15) araw upang 
makapaghanda sa pormal na paglilitis; 

    
            5. Kung sakaling hindi dumating ang nagreklamo sa araw ng nakatakdang pre-

trial bago ang aktwal na paglilitis, at ito ay hindi dumalo kahit na siya ay mayroong 
abiso, mag-mosyon na ituloy ang pagdinig at i-iskedyul na ang pormal na paglilitis. 

 
 
 ARTIKULO 6. Hangganan na Panahon ng Paglilitis. Kung ang kaso ay naka-
iskedyul na ng pormal/aktwal na paglilitis, dapat tandaan ng Manananggol Pambayan na 
ang nasabing kaso ay tuloy-tuloy dapat litisin na kung maaari ay dinidinig kada linggo o 
mas madalas pa, maliban na lamang sa mga kasong saklaw ng Rules on Summary 
Procedure. 
 
 Ang buong panahon ng paglilitis ay hindi dapat lumagpas ng isang daan at 
walumpong (180) araw magmula sa unang araw ng pormal/aktwal na paglilitis na 
naaayon sa regular procedure, at animnapong (60)26 araw sa mga kasong 
pinamamahalaan ng Judiical Affidavit Rule, maliban na lamang kung ang hukuman ay 
may hawak na nasusulat na pahintulot mula sa Punong Mahistrado o kaya ay ng 
Administrador ng Hukuman. 
 
 ARTIKULO 7. Kung ang Akusado ay Hindi Umamin Matapos Basahan ng 
Sakdal-Pahayag. Kung ang akusado ay hindi umamin matapos na siya ay basahan ng 
sakdal, ang Manananggol Pambayan ay mayroong labinlimang (15) araw para 
maghanda sa aktwal na paglilitis at ito ay magsisimula tatlumpong (30) araw matapos 
niyang matanggap ang Pre-Trial Order. 
 
 ARTIKULO 8. Mga Hindi Kasama. Dapat tandaan ng Manananggol Pambayan 
ang mga itinakdang panahon na nasasaad sa R.A. No. 8493 para sa mabilisang paglilitis 
at/o kaya ay resolusyon ng mga kaso, at tiyaking iyon lamang mga panahon na 
pinapayagang maantala27 ang paglilitis ayon sa Seksyon 10 ng nasabing batas ang hindi 

                                                        
25 Section 1. Rule 119, Rules of Court. Time to prepare for trial. — After a plea of not guilty is entered, the accused shall 

have at least fifteen (15) days to prepare for trial. The trial shall commence within thirty (30) days from receipt of the pre-trial order. 
(sec. 6, cir. 38 
26 The court shall terminate the regular trial within one hundred eighty (180) days, or the trial by judicial affidavits within sixty (60) 

days, reckoned from the date trial begins, minus the excluded delays or postponements specified in Rule 119 the Rules of Court 
and the Speedy Trial Act of 1998. [A.M. 12-11-2-SC, Sec. 8(e)] . 

 
27 Section 10.  Exclusions.  The following periods of delay shall be excluded in computing the time within which, trial must 

commence: 
 

(a) Any period of delay resulting from other proceedings concerning the accused, including but not limited to the following: 
 
1. Delay resulting from the examination of the physical and mental condition of he accused; 

2. Delay resulting from proceedings with respect to other criminal charges against the accused; 

3. Delay resulting from extraordinary remedies against interlocutory orders; 
4. Delay resulting from pre-trial proceedings; provided, that the delay does not exceed thirty (30) days; 

5. Delay resulting from orders of inhibition, or proceedings relating to change of venue of cases or transfer from other 
courts; 

6. Delay resulting from a finding of the existence of a prejudicial question; and, 

7. Delay reasonably attributable to any period, not to exceed thirty (30) days, during which any proceeding concerning 
the accused is actually under advisement. 

(b)   Any period of delay resulting from the absence or unavailability of the accused or an essential witness.  
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isasama sa pag-kwenta ng panahon kung saan magsisimula ang paglilitis. 
 
 ARTICLE 9. Taning sa Pagsunod sa Kautusan Para sa Panibagong Paglilitis 
(Order for New Trial).- Kung mayroong kautusan na ang akusado ay litising muli, dapat 
tandaan ng Manananggol Pambayan na ang paglilitis ay kailangang magsimula sa loob 
ng tatlumpong (30) araw mula sa pagkakatanggap ng abiso ng nasabing kautusan, 
maliban na lamang kung ang mga testigo ay hindi pwede o są iba pang kadahilanan na 
hindi praktikal na magsimula ang paglilitis sa loob ng tatlumpong (30) araw. Kung mag-
kaganoon, pwedeng palawigin ang paglilitis pero ito ay hindi lalagpas sa isang daan at 
walumpong (180) araw pamula sa abiso ng kautusan para sa bagong paglilitis28. 
 
 ARTICLE 10. Remedyo Kung ang Akusado ay Hindi Nalitis sa Itinakdang 
Panahon. Kung ang akusado ay hindi nalitis sa panahon na itinakda ng Sekyon 7 ng 
R.A. 8493,29 ang Manananggol Pambayan ay kinakailangang maghain ng mosyon para 
ibasura ang kaso sa kadahilanang ipinagkait sa akusado ang kanyang karapatang 
malitis sa mabilis na panahon (speedy trial). Kailangang patunayan ng Manananggol 
Pambayan ang paglabag sa nasabing karapatan at ipakita na ang pagka-antala ng 
paglilitis ay hindi sa mga kadahilanang pinapayagan ng batas. 
 
 Kung ang akusado na nakakulong at hindi nasunod ang taning ng paglilitis, 
kailangang maghain ng mosyon ang Manananggol Pambayan na ibasura na ang kaso 
dahil ang akusado ay pinagkakaitan ng kanyang karapatan sa isang mabilis na paglilitis 
(speedy trial) sang-ayon sa itinakda ng batas.30 
 
 Kung sakali na ang pagka-antala ng paglilitis ng kaso at hindi pagsunod sa 
itinakdang taning ay sa kadahilanan na wala ang mga mahahalagang testigo ng Taga-
usig, at ito ay pumapatak sa mga kondisyones na inilatag sa Seksyon 10, A.M. No. 12-
11-2-SC, ang Manananggol Pambayan ay maaaring maghain ng mosyon, na may 
hayagang pagpayag ng akusado, para sa pasamantalang pagbasura ng kaso.31 

                                                                                                                                                                                    
For purposes of this subparagraph, an accused or an essential witness shall be considered absent when his/her 
whereabouts are unknown and, in addition, he/she is attempting to avoid apprehension or prosecution or his/her 

whereabouts cannot be determined by due diligence. An accused or an essential witness shall be considered unavailable 
whenever his/her whereabouts are known but his/her presence for trial cannot be obtained by due diligence or he/she 
resists appearing at or being returned for trial. 

(c) Any period of delay resulting from the fact that the accused is mentally incompetent or physically unable to stand for trial. 

(d) If the information is dismissed upon motion of the prosecution and thereafter a charge is filed against the accused for the 
same offense, or any offense required to be joined with that offense, any period of delay from the date the charge was 
dismissed to the date the time limitation would commence to run as to the subsequent charge had there been no previous 

charge. 

(e) A reasonable period of delay when the accused is joined for trial with a co-accused over whom the court has not acquired 
jurisdiction, or as to whom the time for trial has not run and no motion for severance has been granted.  

(f) Any period of delay resulting from a continuance granted by any justice or judge motu propio or on motion of the accused 
or his/her counsel or at the request of the public prosecutor, if the justice or judge granted such continuance on the basis 
of his/her findings that the ends of justice served by taking such action outweigh the best interest of the public and the 
defendant in a speedy trial. No such period of delay resulting from a continuance granted by the court in accordance with 

this subparagraph shall be excludable under this section unless the court sets forth, in the record of the case, either orally 
or in writing, its reasons for finding that the ends of justice served by the granting of such continuance outweigh the best 
interests of the public and the accused in a speedy trial. 

 
28 Section 5, Rule 119, Rules of Court 
29 Time Limit Between Filing of Information and Arraignment and Between Arraignment and Trial. - The arraignment of an 

accused shall be held within thirty (30) days from the filing of the information, or from the date the accused has appeared 

before the justice, judge or court in which the charge is pending, whichever date last occurs. Thereafter, where a plea of not guilty 
is entered, the accused shall have at least fifteen (15) days to prepare for trial. Trial shall commence within thirty (30) days from 
arraignment as fixed by the court.  x x x. 
30 Section 9, A.M. 12-11-2-SC: “The case against the detained accused may be dismissed on the ground of denial of the right to 

speedy trial in the event of failure to observe the above time limits.” 
31 Section 10, A.M. 12-11-2-SC.  
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 Ang mahalagang testigo ay iyong taong ang testimonya sa hukuman ay 
magpapatunay ng lahat o karamihan sa elemento ng krimen na ginawa ng akusado at 
ang kanyang testimonya ay kinakailangan at sapat para mahatulan ang akusado at 
mapatunayng siya ay nagkasala sa batas32. 
 
 Ang mosyon para ibasura ang kaso sa kadahilanan na hindi nilitis ang akusado są 
taning na itinakda ng batas sa paglilitis ay kinakailangang maihain ng Manananggol 
Pambayan bago magsimula ang paglilitis/ o bago pa man siya basahan ng sakdal. Kung 
sakali na hindi maihain ang nasabing mosyon bago bashan ng sakdal, ito ay 
mababalewala na at ituturing na pagsuko ng karapatan para maibasura at pawalan ng 
bisa ang kaso są ilalim ng Sec. 13, R.A. No. 8493. 
 
 ARTIKULO 11. Katungkulan ng Manananggol Pambayan Kung ang Akusado 
ay Nakulong sa Panahon na Katumbas ng Pinakamababang Sentensya na 
Pwedeng Ipataw sa Kanya. Kung ang akusado ay nakakulong sa bilangguan sa 
panahon na katumbas ng pinakamababang sentensya na pwedeng ibigay sa kanya 
kung mapatunayan na siya ay nagkasala, ang Manananggol Pambayan, kung hindi ipag-
utos ng Hukom na siya ay palabasin, ay kailangang maghain ng mosyon na palabasin 
na ang akusado sa kulungan at italaga siya bilang taga-pangalaga ng nasabing 
akusado.33 
 
 

KABANATA IV 
SERBISYO O TULONG LEGAL SA MGA NAHULI O KINASUHANG KABATAAN NA 

WALA PA SA WASTONG GULANG o CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW 

(CICL)  
 

ARTIKULO 1. Serbisyo o Tulong Legal sa mga CICL. - Ang mga Manananggol 
Pambayan ay magbibigay ng tulong legal sa mga nahuli o kinasuhang kabataan na wala 
pa sa wastong gulang o CICL sa mga sumusunod na pagkakataon: 
 
1. Kung ang CICL ay nakakulong o pinagkaitan ng kalayaan, at nangangailangan ng 
agarang tulong ng abogado; 
 
2. Kung ang CICL ay sumasailalim sa imbestigasyon ukol sa isang krimen habang 

                                                                                                                                                                                    
Sec. 10. Provisional Dismissal. - (a) When the delays are due to the absence of an essential witness whose whereabouts are un-

known or cannot be determined and, therefore, are subject to exclusion in determining if, compliance with the prescribed time limits 
which caused the trial to exceed one hundred eighty (180) days, the court shall provisionally dismiss the action with the express 
consent of the detained accused. 

(b)  When the delays are due to the absence of an essential witness whose presence cannot be obtained by due diligence 
though his whereabouts are known, the court shall provisionally dismiss the action with the express consent of the detained ac-

cused provided: 
(1) the hearing in the case has been previously twice postponed clue to the non-appearance of the essential 

witness and both the witness and the offended party, if they are two different persons, have been given notice 

of the setting of the case for third hearing, which notice contains a warning that the case would be dismissed if 
the essential witness continues to be absent; and, 

(2) there is proof of service of the pertinent notices of hearings or subpoenas upon the essential witness and the of-

fended party at their last known postal or e-mail addresses or mobile phone numbers. 

(c)  For the above purpose, the public or private prosecutor shall first present during the trial the essential witness or 
witnesses to the case before anyone else. An essential witness is one whose testimony dwells on the presence of some or all of 
the elements of the crime and whose testimony is indispensable to the conviction of the accused. 
32 As defined in Paragraph (c), Section 10 of A.M. No. 12-11-2-SC 

 
33 Rule 114, Section 16, paragraph 3 and Section 5, R.A. 10389 (Recognizance Act of 2012) 
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nasa kustodiya ng awtoridad at walang abogadong gumagabay; 
 
3. Kung ang Manananggol Pambayan ay inatasan ng hukuman bilang counsel de 
oficio sa pagbabasa ng sakdal, pre-trial, pagbabasa ng hatol, at pag-suspinde ng 
sentensya; 
 
4. Kung ang CICL ay may edad na higit sa labindalawang (12) taon hanggang 
labinlimang (15) taong gulang at nakagawa ng parricide, pagpatay, infanticide, 
pangingidnap at serious illegal detention na ang biktima ay pinatay o ginahasa, 
pagnanakaw o panghoholdap (robbery) na may kasamang pagpatay o panggagahasa, 
destructive arson, rape, o carnapping na ang tsuper o pasahero ay pinatay o ginahasa, 
o lumabag sa R.A. 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) na ang parusa 
ay higit sa labindalawang (12) taong pagkakulong, siya ay itinuturing na “neglected child” 
o napabayaang bata ayon sa P.D. 603 (The Child and Youth Welfare Code), at sa mga 
susog dito, at kinakailangang ilagay sa espesyal na pasilidad na youth care facility o 
“Bahay Pag-asa” o tinatawag na Intensive Juvenile Intervention and Support Center 
(IJISC), ayon sa Sec. 20-A ng R.A. 9344 na sinusugan ng R.A. 10630; 
 
5. Kung ang bata ay may edad na higit sa labindalawa (12) hanggang labinlimang 
(15) taong gulang at nakagawa ng krimen sa pangalawa o higit pang pagkakataon at 
dati nang sumailalim sa community-based intervention program, siya ay ituturing na 
“neglected child” o napabayaang bata ayon sa P.D. 603 (The Child and Youth Welfare 
Code), at sa mga susog nito. Kinakailangan siyang sumailalim sa intensive intervention 
program na pangangasiwaan ng local social worker and development officer.  At kung 
ang pinaka-makabubuti sa interes ng bata ay kinakailangan na siya ay dalhin sa youth 
care facility o ‘Bahay Pag-asa’, ang kanyang mga magulang o tagapangalaga ay 
magsasagawa ng kasulatan na nagpapahintulot sa kanyang pagpasok dito. At kung 
sakali naman na wala siyang mga magulang o tagapangalaga, o ayaw ng mga ito na 
magbigay ng pahintulot, DSWD o ang Local Social Welfare and Development Office 
(LSWDO) alisunod sa P.D. 603, at sa mga susog dito, at sa Seksyon 20-B ng R.A. 9344, 
na sinusugan ng R. A. 10630; at, 
 
6. Iba pang mga kasong may kaparehas na uri. 
 

ARTIKULO 2. Saklaw ng Tulong o Serbisyong Legal. – Ang mga sumusunod 
ay kabilang sa mga serbisyo o tulong legal na ibibigay ng Manananggol Pambayan sa 
mga kwalipikadong CICL: 
 
1. Pagharap bilang abogado ng CICL sa tinatawag na initial contact o kung 
sumasailalim sa imbestigasyon ukol sa isang krimen, sa korte, sa Tanggapan ng Taga-
usig, o ibang pang quasi-judicial body; 
 
2. Paggawa ng mga legal na dokumento, pahayag, sinumpaang salaysay, at iba 
pang katulad ng mga ito, na kailangan sa depensa ng CICL; 
 
3. Pakikipag-ugnayan sa DSWD, sa LSWDO ng mga pamahalaang lokal, at iba 
pang mga kinauukulang ahensya para agad na makalaya ang CICL na nakakulong o 
pinagkaitan ng kalayaan, para hingin ang mabilisang pagpapasa ng discernment report 
at intervention or rehabilitation programs para sa CICL, at para maiwasan ang anumang 
pagkaantala ng diversion sa barangay; at  
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4. Iba pang mga aksyon na kaugnay ng mga nabanggit sa itaas.  
 

ARTIKULO 3. Mga Yugto sa Pagbibigay ng Serbisyo o Tulong Legal 
 
Seksyon 1. Sa Pinaka-unang Pag-uusap.-  
 
 Kapag ang CICL ay Kwalipikado sa Serbisyo o Tulong Legal. - Sa 
pagsasagawa ng pagbisita ng Manananggol Pambayan sa mga estasyon ng pulis, 
bilangguan at iba pang kulungan o sa pagkatanggap ng impormasyon na ang isang 
CICL ay naaresto o nasa kustodiya ng pulisya, aalamin ng Manananggol Pambayan 
kung may abogado na ang CICL. Kung sakali na wala pang abogado ang CICL, ang 
Manananggol Pambayan ay agad na: 
 
A. Magsasagawa ng panayam sa CICL at papayuhan sa kanyang mga karapatan sa 
ilalim ng batas, aalamin ang tunay na edad ng bata sa pamamagitan ng pagtatanong sa 
kanyang magulang, tagapangalaga o social worker. 
 
1) Aalamin ng Manananggol Pambayan ang edad ng CICL batay sa birth certificate, 
baptismal certificate at iba pang dokumentong isusumite. Ang edad ng CICL ay maaari 
ding malaman batay sa testimonya ng ibang tao, itsura ng bata, medical o dental 
records at iba pang ebidensya. 
 
2) Kung ang edad ng CICL ay kinukwestyon bago maghain ng Information sa korte, 
ang Manananggol Pambayan ay magpapahayag sa pagsasagawa ng summary 
proceeding sa Hukuman ng Pamilya (Family Court) o kung walang Family Court, sa 
Panrehiyong Hukuman sa Paglilitis (Regional Trial Court);  
 
B. Hingin ang agarang pagpapalaya sa CICL at mai-sangguni ang kaso ng bata sa 
local social welfare officer para sa pagsasagawa ng intervention program, kung sakali na 
ang edad ng bata ay labinlimang (15) taong gulang pababa lamang o ang edad ng 
criminal responsibility noong magawa ang nasabing paglabag sa batas. 
 

Batay sa Seksyon 58 ng R.A. 9344, hihingin ng Manananggol Pambayan ang 
agarang pagpapalaya sa CICL na idinedemanda o inaresto sa mga paglabag na: 
 

1) Prostitution sa ilalim ng Artikulo 202 ng Binagong Kodigo Penal 
(Revised Penal Code [RPC]); 

2) Mendicancy sa ilalim ng P.D. 1563; 
3) Pagsinghot ng rugby sa ilalim ng P.D. 1619; at 
4) Paglabag sa curfew ordinances at iba pang status offenses.   

 
C. Sa mga kaso na kinakailangan na pansamantalang ikulong ang CICL, 
siguraduhin na ang CICL ay nakahiwalay na nakakulong sa mga preso na nasa hustong 
gulang; 
 
D. Siguraduhin na natutupad ng enforcement officer ang mga patakaran na 
nakapaloob sa Seksyon 21 at 22 ng R.A. 9344 sa pagsasagawa ng paunang 
imbestigasyon. Kung sakali na may paglabag, ang Manananggol Pambayan ay agad na 
magbibigay ng representasyong legal o maghahain ng kaukulang kasong administratibo 
sa tamang ahensya ng gobyerno. Kailangang magkaroon ng listahan na ikakabit sa 
Case History Form (FOSS.F.037), para sa agarang determinasyon kung nasunod ang 
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mga nabanggit na hakbang, upang matigil ang paglabag sa karapatan ng CICL;  
 
E. Siguraduhin na ang pagkuha sa testimonya ng bata ay gagawin na naroon ang 
Manananggol Pambayan, magulang ng bata, tagapangalaga nito o pinakamalapit na 
kamag-anak at ang lokal na social worker. 
 

Kung wala ang magulang ng bata, tagapangalaga nito o pinakamalapit na 
kamag-anak o local social worker and development officer, sisiguruhin ng 
Manananggol Pambayan na gagawin ang imbestigasyon na naroon ang isang 
representative ng NGO, relihiyosong grupo o miyembro ng Barangay Council for 
the Protection of Children (BCPC); 

 
F. Kung maaari, atasan ang pagkakasangguni ng CICL sa diversion sa barangay 
batay sa Seksyon 23 at 24 ng R.A. 9344; at 
 
G. Kumuha sa DSWD, local social welfare and development officer, o aatasan na 
social worker ng korte, ng sipi ng case study report sa CICL, kung mayroon. 
 
Seksyon 2. Pagsunod sa Executive Order 633, na may petsang ika-16 ng Hulyo, 
taong 2007.- 
 
 Ang Manananggol Pambayan na naabisuhan ay agarang magsusumite ng 
kinakailangang “MOTION FOR IMMEDIATE RELEASE PURSUANT TO R.A. 9344 IN 
RELATION TO E.O. NO. 633” para sa mga bata na nasa labinlimang (15) taong gulang 
pababa pa lamang sa panahon na maisagawa ang paglabag sa batas, na nakabilanggo 
na sa Bureau of Jail Mangement and Penology (BJMP), Bureau of Corrections (BuCor), 
kulungang pamprobinsya, at ibang kulungan, sa mga kaso na kasalukuyang dinidinig sa 
mga korte, o habang nasa inquest investigation sa Tanggapan ng Taga-usig. 
 
 Sa mga CICL na nasa labinlimang (15) taong gulang pababa pa lamang sa 
panahon na maisagawa ang paglabag sa batas na nakabilanggo dahilan ng huling hatol, 
ang Manananggol Pambayan na nakatalaga ay maghahain ng “PETITION FOR 
IMMEDIATE RELEASE PURSUANT TO R.A. 9344 IN RELATION TO E.O. NO. 633” sa 
ngalan ng mga nasabing bilanggo sa korte kung saan huling dininig ang kaso. 
 
Seksyon 3. Habang Isinasagawa ang Custodial Investigation.- 
 
A. Representasyon ng CICL. - Batay sa impormasyon na mayroong CICL na 

isinasailalim sa kustodiya ng awtoridad, ang Manananggol Pambayan ay dapat 
palagiang naroon kapag ang CICL ay iniimbestigahan ng awtoridad at siguruhin na 
walang paglabag sa karapatan ng bata na nakapaloob sa Seksyon 2 ng R.A. 7438 (An 
Act Defining Certain Rights of Persons Arrested, Detained or Under Custodial 
Investigation as well as the Duties of Arresting, Detaining or Under Custodial 
Investigating Officers, and Providing Penalties for Violations Thereof). 
 
B. Remedyo sa mga Kaso ng Paglabag. - Sa mga kaso na may paglabag ang 
opisyal na nag-iimbestiga sa pagsasagawa ng custodial investigation, ang Manananggol 
Pambayan ay agarang gagawa ng manipestasyon sa opisina kung saan kabilang ang 
opisyal na nag-iimbestiga at/o maghahain ng kaukulang kasong sibil, kriminal o 
administratibo laban sa nasabing opisyal 
 



 

ESS.M.005/REV.0 

 

Seksyon 4. Habang Isinasagawa ang Paunang Imbestigasyon (Inquest 
Proceedings at Preliminary Investigation).- 
 
A. Kung mayroong pahayag ng pambubugbog o masamang trato; Mga dapat 
gawin. - Habang isinasagawa ang inquest proceedings o preliminary investigation, kung 
mayroong pahayag na diumano ay may nangyaring pambubugbog o masamang trato sa 
oras ng pag-aresto o pagkakulong ng CICL, ang Manananggol Pambayan ay agad 
gagawa ng akmang manipestasyon at magrerekomenda ng pagsasagawa ng 
imbestigasyon sa Taga-usig.   
 
B. Mga responsibilidad sa panahon ng inquest proceedings o preliminary 
investigation. - Kung sakaling mabigo ang isinagawang diversion proceedings, at ang 
Taga-usig ay magsasagawa ng inquest proceedings o preliminary investigation sa mga 
kadahilanang (a) ang CICL ay hindi kwalipikado upang sumailalim sa diversion; o (b) 
kapag ang CICL, o ang mga magulang o tagapangalaga ng CICL ay hindi sumang-ayon 
sa diversion gaya ng tinukoy sa ilalim ng Seksyon 27 at 28 ng R.A. 9344; o (c) kapag 
ang Taga-usig, pagkatapos na isaalang-alang ang resulta ng pagsisiyasat at 
rekomendasyon ng social worker, ay nagpasiya na ang diversion ay hindi angkop para 
sa CICL, ang Manananggol Pambayan, matapos malaman ang serbisyo ng subpoena at 
ng mga kasamang dokumento nito, ay dapat na: 
 

1) Kumuha ng kopya ng mga rekord at iba pang mga dokumentong 
nauugnay sa kaso; 

 
2) Ihanda ang kontra salaysay at salaysay ng testigo o mga testigo ng 

CICL at iba pang mga sumusuportang dokumento; 
 

3) Kumuha ng kopya ng birth certificate ng CICL mula sa Civil Registrar 
ng lungsod o munisipalidad kung saan ipinanganak ang bata, o sa 
PSA; 

 
4) Tumulong sa paghahanda ng waiver na kinakailangan sa ilalim ng 

Artikulo 125 ng RPC, kung ang mga pangyayari na nakapalibot sa 
kaso at ang depensa ng CICL, ay nagbibigay-katwiran sa 
pagsasagawa ng preliminary investigation; 

 
5) Magsagawa ng agaran at patuloy na pag-beripika mula sa taga-usig 

na humahawak sa katayuan ng kaso, upang ito ay mabigyan ng 
natatanging pansin sa paglutas nito; 

 
6) Tiyakin ang pagsunod sa tamang proseso ng kaso sa panahon ng 

pagsisiyasat; at 
 

7) Humarap bilang abogado para sa CICL sa panahon ng clarificatory 
conference kung kinakailangan, upang maprotektahan ang karapatan 
ng CICL. 

 
C. Pag-dismiss ng kaso kung walang pananagutang kriminal. – Kung nararapat, 

ang Manananggol Pambayan ay dapat na hilingin ang pagbasura ng kaso kung saan 
ang CICL ay sumasailalim ng inquest proceedings o preliminary investigation, sa ilalim 
ng Section 6 at 58 ng R.A. 9344. 
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Seksyon 5. Diversion. - 
 

A. Diversion kapag ang kaso ay hindi pa naisampa sa korte.- Kapag ang edad 
ng CICL ay hihigit sa labinlimang (15) taong gulang, at ang karampatang parusa para sa 
krimen na ikinaso sa CICL ay hindi hihigit sa anim (6) na taon ng pagkakulong, at ang 
kaso ay sumasailalim sa imbestigasyon sa Tanggapan ng Taga-usig, ang Manananggol 
Pambayan, sa pagsang-ayon ng mga magulang o sa kasalukyang tagapangalaga ng 
CICL, ay dapat na humiling na maibaba ang kaso sa Katarungang Pambarangay o sa 
lokal na tanggapan ng social welfare and development para sa pagsasagawa ng 
diversion proceedings. Ang proseso ng diversion, gaya ng isinasaad sa ilalim ng 
Seksyon 23 (a) at (b) ng R.A. 9344, ay dapat na sundin at ito ay dapat na maipaliwanag 
ng Manananggol Pambayan sa CICL at sa mga magulang o kasalukuyang 
tagapangalaga ng CICL, sa diyalekto o wikang naiintindihan nila. 
 
B. Diversion kapag ang kaso ay naisampa sa korte - Kung ang edad ng CICL ay 
higit sa labinlimang (15) taong gulang at ang CICL ay nasumpungan na nauunawaan 
ang kanyang ginawa, at ang karampatang parusa para sa krimen na isinampa laban sa 
kanya ay higit sa anim (6) na taon ngunit hindi lalampas sa labindalawang (12) taong 
pagkakakulong, anuman ang multa, o may parusang multa lamang, anuman ang halaga, 
ang Manananggol Pambayan ay dapat, bago ang arraignment ay maghain ng mosyon 
sa korte para sa pagsasagawa ng diversion proceedings. Ang Manananggol Pambayan 
ay dapat naroroon sa lahat ng pagdinig ng diversion committee upang pangalagaan ang 
mga karapatan ng CICL. 
 
Seksyon 6. Paghahain ng Reklamo o Impormasyon sa Korte. - 
 
A. Mga Pamantayang Pamamaraan sa mga Paunang Yugto ng Kaso. – Sa lahat 
ng kasong kriminal laban sa isang CICL, ang Manananggol Pambayan, matapos suriin 
ang mga rekord ng kaso, ay dapat na: 
 

1) Tiyakin ang agarang pagtatalaga ng kaso sa isang Family Court; 
 

2) Hilingin ang pagbasura o quashal o dismissal ng kaso, kung ang CICL 
ay exempted mula sa pananagutang kriminal gaya ng isinasaad sa 
Seksyon 6 at 58 ng R.A. 9344; 

 
3) Maghain ng mosyon para sa psychiatric evaluation ng CICL anumang 

oras, kung ang Manananggol Pambayan ay kumbinsido, base sa 
demeanor o pagkilos ng  CICL, na ang CICL ay walang 
kakayahan na humarap sa paglilitis; 

 
4) Hilingin ang agarang pagpapalaya o release on recognizance ng CICL 

sa kanyang magulang o ibang nararapat na tao; 
 

5) Bago ang arraignment, maghain ng mosyon upang maisangguni ang 
kaso sa pagsasagawa ng diversion proceedings kung ang 
karampatang parusa ng kasong na kinasuhan ng CICL, ay 
pagkakakulong ng hindi hihigit sa labindalawang (12) taon, anuman 
ang multa o kung ang parusa ay multa lamang, anuman ang halaga; 
at 
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6) Hilingin na maitakda ang petsa ng arraignment nang hindi lalampas sa 

pitong (7) araw mula sa oras ng paghahain ng Information, at 
maisagawa ang naturang arraignment, alinsunod sa Seksyon 27 ng 
Rule on Juveniles in Conflict with the Law (A. M. No. 02-1-18-SC, 
Pebrero 28, 2002). 

 
B. Pagbasa ng Sakdal-Pahayag at Pagsasamo ng Pagkakasala o Walang 
Pagkakasala (Arraignment) ng CICL. - Kapag ang kaso ng CICL ay tinawag para sa 
arraignment, ang Manananggol Pambayan ay dapat na: 
 

1) Hilingin ang pagsasagawa ng arraignment sa silid ng humahawak na 
hukom o namumunong hukom, o sa sala ng hukuman na hindi 
kasama ang publiko; 

 
2) Hilingin na maitakda ang pre-trial conference sa pinakamaagang 

posibleng petsa ayon sa kalendaryo ng korte, kapag ang CICL ay 
hindi umamin o nagbigay ng pagsasamo ng walang pagkakasala (plea 
of not guilty); at   

 
3) Sabihin ang lahat ng posibleng mitigating circumstance o mga bagay 

na makakapagpababa ng sentensya, kapag ang CICL ay nag-plea of 
guilty o umamin sa reklamo laban sa kaniya, upang ma-isaalang-
alang ng korte sa pagpapataw nito ng parusa; 

 
C. Pre-Trial. - Tungkulin ng Manananggol Pambayan na siguraduhin na mabigyan 
ng proteksyon ang mga karapatan ng CICL sa panahon ng plea bargaining (paghiling ng 
mababang sentensya), at tiyakin na ganap na nauunawaan ng CICL at ng kanyang mga 
magulang o tagapangalaga, ang posibleng kahihinatnan at resulta ng anumang 
kasunduan o kompromiso na kanilang papasukin. 
 
D. Paglilitis. - Sa lahat ng mga paglilitis at pagdinig ng mga kaso ng mga CICL, ang 

Manananggol Pambayan ay magbibigay proteksyon sa mga karapatan ng CICL, 
pinakaimportante rito ay ang karapatan ng bata sa privacy at humiling na maging 
kumpidensiyal ang mga talaan niya sang-ayon sa Seksyon 12 ng R.A. 8369 (An Act 
Establishing Family Courts, Granting them Exclusive Original Jurisdiction over Child and 
Family Cases, amending Batas Pambansa Bilang 129, as amended, otherwise known 
as the Judiciary Reorganization Act of 1980, Appropriating Funds Therefor and for Other 
Purposes). Ang Rule on Examination of a Child Witness ay dapat ding sundin ng 
Manananggol Pambayan sa pagkakataong ang CICL ay magbibigay ng kanyang 
testimonya sa husgado. 
 
E. Pagbigay ng Hatol. - Sa pagbigay ng hatol, ang Manananggol Pambayan ay 
dapat na: 
 

1) Hilinging isagawa ang promulgasyon ng hatol sa silid ng hukom o sa 
sala ng korte na hindi bukas sa publiko at walang media coverage na 
pahihintulutan; 

 
2) Hilingin ang presensya ng mga magulang o tagapangalaga ng CICL, 

at, kung maari, isang local social welfare and development officer o 
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isang social worker na itinalaga ng korte habang isinasagawa ang 
promulgasyon; 

 
3) Hilingin ang awtomatikong suspensyon ng senstensya, o kung akma, 

ang probation, kung ang hatol ng konbiksyon ay inilapat laban sa 
CICL, sang-ayon sa P.D. 603; at 

 
4) Kung ang suspensyon ng sentensya ay hindi posible at habang 

hinihintay ang resolusyon sa kanyang petisyon para sa probation, 
makipag-ugnayan sa isang local social welfare and development 
officer o isang social worker na itinalaga ng korte, para sa pagpasok 
ng bata sa isang angkop youth rehabilitation center o youth detention 
home, at para sa layuning ito, gumawa ng angkop na representasyon 
sa hukuman para sa paglipat ng CICL. 

 
F. Pagpalaya ng CICL. - Batay sa magandang rekomendasyon ng local social 
welfare and development officer o social worker na itinalaga ng korte, o batay sa 
magandang rekomendasyon ng DDB sa mga dinidinig na kaso ng CICL na ang paratang 
ay paglabag sa R.A. 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002),  ang 
Manananggol Pambayan ay magsusumite sa Family Court ng isang mosyon para 
maibasura ang kaso at para sa agarang pag-isyu ng isang  Order of Final Discharge 
pabor sa CICL, na pinagkalooban ng disposition measures.34 Ngunit kung ang CICL ay 
bigong sundin ang mga ito, at kung maisasagawa naman, bago ang pagpapatupad ng 
hatol, ang Manananggol Pambayan ay hihiling sa korte ng isa pang pagkakataon upang 
ang CICL ay makasunod sa disposition measures, o sumailalim sa rehabilitasyon. 
 

Pagkatapos ng dalawang (2) taon mula sa petsa ng Closure Order, o Final 
Discharge ng CICL, at walang nakabinbin na kasong kinasasangkutan ang moralidad na 
isinampa laban sa bata sa panahong iyon, ang Manananggol Pambayan ay ipapanukala 
ang permanenteng pagsasara ng mga talaan ng bata sa korte, at sa lahat ng opisina at 
ahensya na nakipagsanggunian sa kaso. 
 
Seksyon 7. Pagtatala at Pag-uulat ng mga Kaso - 
 
A. Talaang-aklat (logbook) pang-opisina at sistema ng pagtatala para sa mga 
kasong kinasasangkutan ng mga CICL. - Lahat ng Distritong Tanggapan (District 
Office) ng PAO ay magmimintina ng hiwalay na talaang-aklat at sistema ng pagtatala 
para sa mga kasong kinasasangkutan ng mga CICL. Ang talaang-aklat at ang sistema 
ng pagtatala ay magsisilbing direktoryo o listahang patnubay para sa ganitong uri ng 
mga kasong hawak ng Opisina. Kasabay nito, ito rin ay magiging gabay/reperensya para 
sa Manananggol Pambayan sa pagtanggap o pagtanggi sa isang kaso na 
kinasasangkutan ng isang CICL, dahil sa magkasalungat na interes (conflict of interest). 
 

Ang mga sumusunod na datos ay dapat na itala ng Manananggol Pambayan sa 
talaang-aklat: 

 

                                                        
34

The phrase “before he has reached 18 years of age” was removed because it is a surplusage. A CICL who has under-

gone a disposition program and is discharged presupposes that the CICL meets / has met the age requirement. 
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1) Tala Blg.; 
2) Petsa ng Pagtanggap; 
3) Pangalan at Tirahan ng CICL; 
4) Petsa at Lugar ng Kapanganakan; 
5) Kasarian; 
6) Pangalan at Tirahan ng Plaintiff/ Nagrereklamo; Pangalan at Tirahan 

ng mga Magulang o Tagapangalaga; Paglabag;at 
7) Tulong na Ibinigay/Remarks 

 
B. Pag-uulat ng mga Kaso. - Isasama ng Manananggol Pambayan sa kanyang 
buwanang Individual Report on Mandated Clients (FOSS.F.028) at Individual 
Performance Report (FOSS.F.029) ang lahat ng legal na serbisyo na ibinigay niya sa 
mga CICL, kabilang na ang mga kasong natapos na sa pamamagitan ng paghatol o 
suspensyon ng sentensya, ngunit ang mga talaan ng kaso ay mananatiling aktibo sa 
isang SPECIAL FILE para sa layuning ito, hanggang sa ang permanenteng 
pagseselyado ng mga talaan ay iutos ng hukuman. 
 
 

KABANATA V 
SERBISYO O TULONG LEGAL SA MGA KABABAIHAN AT SA KANILANG MGA 

ANAK NA DUMANAS NG PANG-AABUSO SA ILALIM NG 
R.A. 9262 AT IBA PANG KAUGNAY NA MGA BATAS 

 
ARTIKULO 1. Serbisyo o Tulong Legal sa mga Kababaihan at sa mga Anak 

na Dumanas ng Pang-aabuso. – Ang mga Manananggol Pambayan ay magbibigay ng 
tulong-legal sa mga biktima ng karahasan laban sa kababaihan at sa kanilang mga anak 
na hindi na kinakailangang patunayan ang kanilang pagka-maralita upang magkaroon 
ng basehan sa pagbigay ng tulong-legal. 
 

Alinsunod sa probisyon ng Seksyon 13 at 35 ng R.A. 9262, ang babae o ang 
biktima ay maaaring makakuha ng serbisyo ng PAO sa pagsampa ng isang aplikasyon o 
petisyon para sa protection order at/o aksyong sibil para sa danyos perwisyo. Kung ang 
aplikante ay nirerepresinta ng kanyang abogado o counsel de parte, ang PAO ay 
maaaring kumatawan sa kabilang partido. 
 

ARTIKULO 2. Saklaw ng Tulong o Serbisyong Legal. - Ang serbisyo ng PAO 

para sa mga kababaihan at kanilang anak na biktima ng karahasan sa ilalim ng R.A. 
9262 ay limitado lamang sa mga sumusunod na serbisyo/tulong legal: 
 
1. Payong legal/konsultasyon; 
 
2. Pre-Litigation o Mediation Conference sa pagitan ng mga partido sa mga kasong 
tungkol sa economic abuse, na may pahintulot o pagsang-ayon ang biktima at kung 
walang napipintong panganib sa kanya at sa kanyang anak; 
 
3. Paggawa ng sinumpaang salaysay at iba pang dokumentong kinakailangan sa 
pagsasampa ng reklamo para sa karahasan laban sa kababaihan, petisyon o aplikasyon 
para sa protection order o kasong sibil para sa danyos; 
 
4. Pagpila ng petisyon o aplikasyon para sa protection order; at 
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5. Pagiging kinatawan/representasyon sa korte para sa mga kaso ng petisyon para 
sa protection order o kasong sibil para sa danyos. 
 

ARTIKULO 3. Unang Dumating-Unang Pagsisilbihan na Polisiya (First Come-
First Served Policy). – Sa paghawak ng kaso ng karahasan laban sa kababaihan at 

kanilang anak, ang polisiya na kung sino ang unang lumapit ay siyang unang 
mapagsisilbihan (FIRST COME- FIRST SERVED) ay mahigpit na ipatutupad. 
 

ARTIKULO 4. Pamamaraan ng Pagbigay ng Serbisyong Legal sa Kababaihan 
at Kanilang Anak na Biktima ng Karahasan: 
 
Seksyon 1. Walk-in na Kliyente: Para sa mga kliyente na nagpupunta sa PAO upang 

komunsulta, ang mga sumusunod na pamamaraan ay ipatutupad: 
 

A. Kung ang biktimang nakaranas ng karahasan laban sa kababaihan at ng 
kanilang anak ay pumunta sa tanggapan upang humingi ng legal na payo, 
siya ay isasangguni sa Manananggol Pambayan para sa agarang aksyon; 

 
Sa paghahain ng aplikasyon o petisyon para sa protection order, ang 
Manananggol Pambayan ay maghahanda ng anumang legal na 
dokumento at sinumpaang salaysay ng aplikante kasama ang mga 
salaysay ng kanyang mga testigo; 

 
B. Kung ang aplikante ay hindi kwalipikado sa libreng serbisyong legal ng 

PAO dahil sa magkasalungat na interes (conflict of interest), ang aplikante 
ay isasagguni sa ibang mga institusyon o samahan na nagbibigay ng 
libreng tulong legal, maaari rin siyang payuhang humingi ng tulong legal 
mula sa abogadong kanyang personal na pipiliin; 

 
C. Sa aplikasyon o petisyon para sa protection order, ang pagtulong ng PAO 

ay hanggang sa ang kaso ay madesisyunan; at, 
 

D. Kung ang kasong kriminal ay maisampa sa korte laban sa akusado bilang 
resulta ng pagtulong ng PAO sa biktima, ang pag-usig ng kaso ay agad 
ililipat sa taga-usig. 

 
Seksyon 2: Kung ang Representasyon ng PAO ay sa Pamamagitan ng Pagtatalaga 
ng Hukuman. - Kung ang aplikasyon o petisyon para sa protection order ay naihain na 

sa hukuman sa tulong ng mga taong nabanggit sa Seksyon 9 ng RA 9262, at ang PAO 
ay itinakda ng hukuman bilang abogado ng aplikante o petitioner, dapat itong tanggapin 
ng abogado. 
 
Kung may magkasalungat na interes (conflict of interest), babawiin ng Manananggol 
Pambayan ang paghawak sa kaso at isasangguni ang aplikante sa ibang organisasyon 
na nagbibigay ng libreng serbisyong legal, papayuhan din ang aplikante na may 
karapatan siyang mamili ng abogado na kakatawan sa kanya.  
 
Seksyon 3: Pagtatala at Pag-uulat ng Kaso. - 
 
A. Talaang-aklat (logbook) pang-opisina at sistema ng pagtatala para sa mga 
kasong kinabibilangan ng mga biktima ng VAWC - Lahat ng Distritong Tanggapan ng 
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PAO ay magmimintina ng hiwalay na talaang-aklat at sistema ng pagtatala para sa mga 
kasong kinabibilangan ng mga biktima ng VAWC. Ang talaang-aklat at ang sistema ng 
pagtatala ay magsisilbing direktoryo o listahang patnubay para sa ganitong uri ng mga 
kasong hawak ng opisina. Kasabay nito, ito rin ay magiging gabay/reperensya para sa 
Manananggol Pambayan sa pagtanggap o pagtanggi sa isang kaso na kinasasangkutan 
ng mga biktima ng VAWC, dahil sa conflict of interest. 
 

Ang mga sumusunod na datos ay dapat na itala ng Manananggol Pambayan sa 
talaang-aklat: 

 
1) Tala Blg.; 
2) Petsa ng Pagtanggap; 
3) Pangalan at Tirahan ng Biktima o Nagrereklamo/Complainant; 
4) Pangalan at Tirahan ng Magulang / Tagapangalaga kung ang biktima 

ay menor de edad; 
5) Pangalan at Tirahan ng Kinakasuhan o Inirereklamo/Respondent; at 
6) Tulong na Ibinigay/Puna o Remarks 

 
B. Pag-uulat ng kaso. - Isasama ng Manananggol Pambayan sa kanyang 
buwanang Individual Report on Mandated Clients (FOSS.F.028) at Individual 
Performance Report (FOSS.F.029) ang lahat ng legal na serbisyo na ibinigay niya sa 
mga biktima ng VAWC. Ang mga serbisyong ito ay dapat ding ilagay sa Monthly Report 
on Consolidated Gender Related Cases Handled (FOSS.F.025). 

 
 

KABANATA VI 
SERBISYO O TULONG LEGAL SA MGA PULIS 

AYON SA DOJ DEPARTMENT CIRCULAR NUMBER 78, NA MAY PETSANG IKA-26 
NG OKTUBRE, TAONG 2009. 

 
ARTIKULO 1. Serbisyo o Tulong Legal sa mga Pulis. – Ang Kabanatang ito ay 

sasaklaw sa mga miyembro ng PNP na may ranggong Patrolman /Patrolwoman (Pat) 
(dating Police Officer 1 [PO1]) hanggang Police Executive Master Sergeant (PEMS) 
(dating Senior Police Officer 4 [SPO4]), sa lahat ng kaso na ang opisyal ng pulis ay 
inihahabla o kinakasuhan dahil sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Hindi gagamitin sa 
mga kasong ito ang pagpapatunay ng pagka-maralita. 
 

ARTIKULO 2. Saklaw ng Tulong o Serbisyong Legal. – Ang mga sumusunod ay 

kabilang sa mga serbisyo o tulong legal na ibibigay ng Manananggol Pambayan: 
 
1. Payong legal at dokumentasyon; 
 
2. Paghahanda ng nakasulat na paliwanag o anumang o ano mang kalatas na 
pagtugon (responsive pleading); at 
 
3. Legal na representasyon sa korte, mala-hukumang ahensya at opisinang 
administratibo.  
 

ARTIKULO 3. Pamamaraan ng Pagbigay ng Serbisyong Legal: 
 

Seksyon 1: Tungkulin ng Manananggol Pambayan: Kung ang pulis ay nanghihingi ng 
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tulong legal, ang mga sumusunod ang dapat gawin ng Manananggol Pambayan:  
 
A. Alamin kung ang pulis ay kinakasuhan dahil sa paggawa niya ng kanyang 
tungkulin bilang pulis. 
 

1) Kung oo, aalamin ng Manananggol Pambayan kung Distritong 
Tanggapan ang nararapat magbigay ng serbisyong legal base sa mga 
sumusunod: 

 
a. Kung ang kaso ay inihain sa lugar kung saan may hurisdiksyon ang distrito, ang 
Manananggol Pambayan ang hahawak ng kaso; at 
 
b. Kung hindi, ito ay isasangguni sa opisina ng distrito na may hurisdiksyon sa lugar 
na iyon. 
 

2) Kung hindi, ang Artikulo III, Kabanata II ng Manwal na ito ang 
susundin. 

 
B. Hingiing isumite ng pulis ang mga sumusunod: 
 

1. Katibayan ng kanyang ranggo; 
 
2. Kopya ng reklamo, Information o charge sheet at iba pang dokumento na may 
kinalaman sa kaso; at 
 
3. Ebidensyang susuporta sa depensa ng pulis.  
 
Seksyon 2: Pagtatala at Pag-uulat ng Kaso. - Isasama ng Manananggol Pambayan sa 
kanyang buwanang Individual Performance Report (FOSS.F.029) ang lahat ng legal na 
serbisyo na ibinigay niya sa mga pulis na may ranggong Patrolman / Patrolwoman 
hanggang Police Executive Master Sergeant (PEMS) na kinasuhan dahil sa kanilang 
pagganap ng kanilang tungkulin bilang pulis. 
 
 

KABANATA VII 
TULONG LEGAL PARA SA MGA HINDI NAKAPAGBAYAD O NAKAPAGPABAYANG 

MAY-ARI NG CREDIT CARD 
  

ARTIKULO 1. Tulong Legal Para sa mga Hindi Nakapagbayad o 
Nakapagpabayang May-ari ng Credit Card. Nasasaklaw ng Kabanatang ito ang mga 
hindi nakapagbayad o nakapagpabayang may-ari ng credit card na nakatanggap ng 
kahilingang liham mula sa, o nasampahan ng kasong koleksyon, ng nagkaloob ng credit 
card.  
 

ARTIKULO 2. Saklaw ng Tulong o Serbisyong Legal. –  Kabilang, ngunit hindi 
humahangga sa mga sumusunod, ang mga tulong legal na dapat ipagkaloob ng mga 
Manananggol Pambayan:  
 

1) Payong legal at dokumentasyon; 
2) Paghahanda ng liham paliwanag o ano mang kalatas na pagtugon 

(responsive pleading); at, 
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3) Legal na representasyon sa korte, mala-hukumang ahensya at 
opisinang administratibo. 

 
ARTIKULO 3. Pansamantalang Tulong Legal – Habang inaalam kung pasado 

ang dumudulog na may-ari ng credit card sa Sukatan ng Merito at Sukatan ng Pagiging 
Maralita ng PAO, ang mga Manananggol Pambayan ay inaatasang magbigay ng 
pansamantalang tulong legal sa kanila sang-ayon sa Artikulo 4, Kabanata II ng Manwal 
na ito.    
 

ARTIKULO 4. Mga Yugto sa Pagbibigay ng Serbisyo o Tulong Legal. – 

 
Seksyon 1. Kung ang Nagpautang ay nagpadala na ng Pormal na Kahilingang 
Liham para Magbayad. – 
  

A. Mga Tungkulin ng Manananggol Pambayan. – Kung ang hindi 
nakapagbayad o nakapagpabayang may-ari ng credit card ay humingi 
ng payong legal matapos makatanggap ng pormal na kahilingang 
liham na magbayad, ang Manananggol Pambayan ay kinakailangang:  

 
1) Magsagawa ng panayam upang matiyak kung kwalipikado 

ang hindi nakapagbayad o nakapagpabayang may-ari ng 
credit card sa serbisyo ng PAO at utusan siyang magsumite 
ng katibayan ng pagkamaralita;  

2) Hilingin sa hindi nakapagbayad o nakapagpabayang may-ari 
ng credit card na maglahad ng kopya ng kasunduan sa 
pagpapautang, listahan ng pagkakautang, at iba pang 
dokumentong may kinalaman sa utang katulad ng resibo, 
paglilipat ng pera sa banko o anumang katibayan ng 
pagbabayad;  

3) Maging pamilyar sa mga detalye ng obligasyon ng may-ari 
ng ng credit card; kagaya ng mga sumusunod: 

a) Halagang maaaring hilinging mautang at halaga na 
ipinagkaloob sa may-ari ng credit card; 

b) Aplikasyon ng palugit sa credit card, kung mayroon 
man;  

c) Ang maaaring tanggapin mula sa credit card o 
halagang dapat bayaran; 

d) Ang pinakamababang halagang dapat bayaran;  
e) Kabuuan ng karagdagang mga bayarin at mga 

tubo o interes na naidagdag sa kabuuang utang; 
f) Kabuuang halaga ng mga napamili gamit ang 

credit card;  
g) Pormal na kahilingang liham, kung mayroon man; 
h) Ang halagang naibayad na ng may-ari ng credit 

card; at 
i) Iba pang mga impormasyon na may kinalaman sa 

pananagutan.  
4) Ikonsidera at talakayin ang mga posibleng pamamaraan at 

kasunduan ng pagbabayad at pagsasa-ayos sa 
pananagutan sa credit card.    

5) Kung kinakailangan, magpadala ng tugon sa mga liham ng 
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nagpapautang gamit ang nararapat at mga pinakabagong 
desisyon ng Kataas-taasang Hukuman, mga probisyon ng 
Kodigo Sibil (Civil Code), R.A. No. 3765 (An Act to Require 
the Disclosure of Finance Charges in Connection with 
Extension of Credit), at iba pang angkop na batas at polisiya 
ng pamahalaan.  Sa nasabing tugon, kinakailangang 
maghain ang Manananggol Pambayan ng patas at 
makakayanang pamamaraan ng pagbabayad ng utang;   

6) Kung mayroon nang kasunduan sa pagbabayad ng utang sa 
pagitan ng nagpautang at ng nakapagpabayang may-ari ng 
credit card, ipaliwanag ang mga nilalaman nito at ang mga 
epekto at maaaring kahihinatnan; at, 

7) Kung ang nakapagpabayang may-ari ng credit card ay wala 
nang kakayahang makapagbayad ng kanyang utang, ang 
katotohanan at ang legal na epekto nito ay kailangang 
isama sa tugong liham. 

B. Mga Bagong Desisyon ng Korte Supreme Bilang Gabay. - Sa 
pagbibigay ng payo, paggawa ng tugon at pagpapaliwanag ng mga 
tuntunin ng inihaing paraan ng pagbabayad, kailangang ibatay ng 
Manananggol Pambayan ang pinakabagong desisyon ng Kataas-
taasang Hukuman na tumatalakay sa mga sobra-sobra at hindi 
makatarungang taas ng tubo ng utang.  

 
Seksyon 2. Kung ang kasong paniningil ay naisampa na sa korte.- 

A. Para sa mga kasong sakop ng Rules of Procedure for Small Claims.35- Ang 
Manananggol Pambayan ay inaatasang tumulong sa hindi nakabayad o 
nakapagpabayang may-ari ng credit card sa paggawa o pagbuo ng kanyang 
tugon o sinumpaang sagot sa reklamo, at tiyakin na nakaakibat dito ang lahat ng 
mga kinakailangang dokumento at naihain ito sa korte sa tamang panahon.  

B. Kapag ang ordinaryong Rules of Procedure ang Aplikable.- Ang 
Manananggol Pambayan ay inaatasang gumawa ng sagot sa reklamo.  Kung 
mayroong batayan para sa kontra-reklamo, dapat niya itong ilagay sa sagot 
kasama na ang paghingi ng Attorney’s Fees sang-ayon sa PAO Law o R.A. No. 
9406; at,  

C. Kung ang hindi nakapagbayad o nakapagpabayang may-ari ng credit card 
ay wala nang kakayahang makapagbayad.- Kung ang hindi nakabayad o 
nakapagpabayang may-ari ng credit card ay wala nang kakayahang 
makapagbayad,  ang katunayang ito ay dapat na mailakip bilang depensa at ang 
pruweba ng kanyang kawalang-kakayahang makapagbayad ay kinakailangang 
mailakip at maging bahagi ng kanyang sagot. 

 
Seksyon 3. Kung ang Hindi Nakapagbayad o Nakapagpabayang May-ari ng Credit 
Card ay Nasampahan ng Kasong Kriminal.- Kung ang reklamong kriminal ay 
naisampa sa Tanggapan ng Taga-Usig, o ang Sakdal-Pahayag ay naihain na sa 
hukuman laban sa hindi nakabayad o nakapagpabayang may-ari ng credit card, 

                                                        
35 Seksyon 2 ng 2016 Revised Rules of Procedure for Small Claims Cases na inamyendahan ng  OCA Circular No. 49-2019, 
naisakatuparan noong April 1, 2019 ay nagpapahayag na:  

Section 2. Scope. – These Rules shall govern procedure in actions before the Metropolitan Trial Courts (MeTCs), Municipal 

Trial courts in Cities (MTCCs), Municipal Trial courts (MTCs) and Municipal Circuit Trial courts (MCTCs) for payment of money 
where the value of the claim does not exceed the jurisdictional amount of theses courts under Republic Act No. (R.A.) 
7691 (Four Hundred Thousand Pesos[P4000,000.00] for the MeTCs and Three Hundred Thousand Pesos [P300,000.00 

for the MTCCs, MTCs, and MCTCs), exclusive of interest and costs. 

http://oca.judiciary.gov.ph/wp-content/uploads/2018/08/OCA-Circular-No.-165-2018.pdf
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kailangang tiyakin na ang mga probisyon ng Speedy Trial Act ay masunod. Kailangang 
maisiguro ng Manananggol Pambayan na ang konstitusyonal na karapatan ng akusado 
ay naitataguyod. 
 
Seksyon 4. Pagtatala at Pag-uulat ng mga Kaso.- Ang mga Manananggol Pambayan 

ay inaatasang gumawa ng buwanang Individual Performance Report (FOSS.F.029) ng 
lahat ng serbisyong legal na naipagkaloob sa mga nakapagpabayang may-ari ng credit 
card.  
  
 

KABANATA VIII 
MGA PAMANTAYAN NA SUSUNDIN SA PAGSISILBI NG PATAWAG SA MGA 

KASALUNGAT NA PARTIDO ALINSUNOD SA A.M. NO. 11-10-03-0 AT R.A. NO. 
9406 

 
 ARTIKULO 1. Layunin at Saklaw. 
 
Seksyon 1. Layunin. - Ang Kabanatang36 ito ay naglalayong ilahad ang mga alituntuning 

dapat sundin ng mga kawani ng PAO sa pagbibigay ng patawag sa mga katunggali ng 
mga kliyente nito sa mga kasong sibil na isinampa ng  mga Manananggol Pambayan 
para sa kanilang mga kliyente alinsunod sa Administrative Matter (A.M.) Bilang 11-10-
03-O na may kaugnayan sa  Seksyon 6 ng R.A. No. 9406 (PAO Law) at Seksyon 3, 
Alituntunin 14 ng Mga Alituntunin ng Hukuman (Rules of Court) na inamyendahan ng 
A.M. Bilang 19-10-20-SC,  nang sa gayon ay maisakatuparan ang mandato ng Saligang 
Batas na walang sinuman ang pagbabawalang makahingi ng tulong sa hukuman dahil 
sa kahirapan.   
 
Seksyon 2. Saklaw. - Ang Kabanatang ito ay sumasaklaw lamang sa mga kasong sibil 

na isinampa ng PAO para sa mga kwalipikadong kliyente ng PAO na walang 
kakayahang makabayad ng panggastos ng Sheriff. 
 

ARTIKULO 2. Kahulugan ng mga Kataga. – Para sa Kabanatang ito, ang mga 
sumusunod na kataga ay nangangahulugang: 

1) Patawag – Ang utos ng hukuman kung saan ang nasasakdal o ang 
sinampahan ng kaso ay pinapatawag nito. Ito din ay pagpapaalam o 
abiso sa isang tao na siya ay kinasuhan at siya ay maaaring hatulan 
sakaling hindi siya sumagot sa loob ng binigay na palugit; 37 

2) Naghablang Manananggol Pambayan – Ang Manananggol Pambayan 
na gumawa, pumirma at nagsampa ng reklamo; 

3) Nakatalagang Manananggol Pambayan – Ang Manananggol Pambayan 
na permanenteng nakatalaga na hawakan ang lahat ng kaso ng mga 
kwalipikadong kliyente ng PAO at humarap sa isang sangay ng 
hukuman; 

4) Mga limitasyon ng teritoryo ng Distritong Tanggapan ng PAO (district o 
sub-district) – ang heograpikal na saklaw ng hurisdiksyon ng isang 
opisinang pandistrito (district o sub-district) ng PAO; 

5) Makatwirang oras – Ang oras na kailangan para sa isang responsableng 
tao na gawin nang maginhawa ang kanyang tungkulin o obligasyon sa 

                                                        
36 Dating saklaw ng Memorandum Circular No. 001 Series of 2014, naisakatuparan noong May 22, 2014. 
37 Philippine Legal Encyclopedia, Jose Agaton R. Sibal, Central Lawbook Publishing Company Incorporated, Quezon City, 

Philippines, 1986, pahina 1017. 
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ilalim ng isang kontrata nang may malasakit sa mga karapatan ng 
kabilang panig at may pag-iwas sa maaaring pinsala, kung mayroon 
man; 38 

6) Personal na paghahain sa isinakdal – Aktwal o personal na pagbibigay 
ng patawag sa isinasakdal; 39 

7) Tirahan – Ang mga katagang “dwelling house” at “residence” ay 
tumutukoy sa tirahan ng nasasakdal noong siya ay sinampahan ng 
kaso; kaya’t hindi sapat na mag-iwan ng kopya ng reklamo sa kanyang 
dating tirahan matapos siyang umalis o paalisin doon. Ang mga 
katagang yaon ay tumutukoy sa lugar kung saan ang nasasakdal ay 
nakatira o namumuhay nang siya ay pinaghainan ng reklamo kahit siya 
ay nangibang-bansa pansamantala; 40 

8) Opisina o lugar ng pinagtatrabahuhan – Ang opisina o lugar na 
pinagtatrabahuhan ng nasasakdal sa oras ng paghahain ng reklamo; 41 

9) Taong nasa wastong edad at pang-unawa – Isang tao na labingwalong 
(18) taong gulang o higit pa na masasabing may ganap na pang-
unawa sa kahalagahan ng patawag, na may abilidad na makapag-
desisyon nang responsable, at makaunawa ng kung ano ang naaayon 
sa batas at nararapat. Ang taong yaon ay kailangan ding marunong 
magbasa at umintindi ng Ingles para maunawaan ang kahalagahan ng 
patawag nang sa gayon ay ibigay niya ito kasama ang reklamo sa 
nasasakdal sa lalong madaling panahon. Kinakailangan ding siya ay 
pinagkakatiwalaan ng nasasakdal para masigurong matatanggap nito 
ang patawag o malaman nito ang pagkatanggap ng patawag; 42 

10)  Lokal at pribadong huridikal na organisasyon – Isang korporasyon, 
pakikipagsosyo o asosasyon na binuo alinsunod sa mga batas ng 
Pilipinas; 

11)  Pampublikong korporasyon – Ang mga korporasyong binuo o 
itinaguyod para sa pamamahala ng isang bahagi ng estado; 43 at 

12)  Dayuhan at pribadong huridikal na organisasyon – Isang organisasyon 
na binuo, itinaguyod o umiiral sa ilalim ng mga batas ng ibang bansa 
na pumapayag sa mga Pilipinong indibidwal o korporasyon na 
magnegosyo sa kanila at nakapagnegosyo na rin sa Pilipinas. 

 
ARTIKULO 3. Mga Tungkulin ng isang Manananggol Pambayan 

 
Seksyon 1. Mga Tungkulin ng Naghablang Manananggol Pambayan 
 

A. Ilakip ang pormal na hiling sa reklamo o petisyon. 
B. Alamin kung saang sangay ng hukuman naisampa ang kaso at 

makipag-ugnayan sa nakatalagang Manananggol Pambayan para mailipat sa 
kanya ang kaso. 

C. Kung sakaling ang nasasakdal o sinuman sa mga nasasakdal ay 
nakatira sa labas ng Distritong Tanggapan ng PAO na nagsampa ng kaso, 
isasama sa pormal na hiling ng naghablang Manananggol Pambayan na may 

                                                        
38 Ma. Imelda Manotoc vs. Hon. Court of Appeals and Agapita Trajano, G.R. No.130974, August 16, 2006, citing Far Eastern 
Realty Investment, Inc. v. CA, G.R. No. L-36549, October 5, 1988. 
39 A Handbook for Sheriffs, Philippine Judicial Academy, October 2003, pahina 9. 
40 Id, pahina 10. 
41 Ibid. 
42 Ma. Imelda Manotoc vs. Hon. Court of Appeals and Agapita Trajano, G.R. No.130974, August 16, 2006. 
43 Seksyon 3, Act No. 1459, The Corporation Law. 
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nakatalagang pag-apruba ng Pandistritong Manananggol Pambayan (District 
Public Attorney) na ang patawag ay ihahain ng ibang distrito o opisina ng 
PAO. 

 
Seksyon 2. Mga Tungkulin ng Nakatalagang Manananggol Pambayan. - 

 
A.  Matapos mailipat ang kaso mula sa naghablang Manananggol 

Pambayan, ang nakatalagang Manananggol Pambayan ay makikipag-
ugnayan sa Klerk ng Hukuman (Clerk of Court) para sa pag-isyu ng patawag. 

B.  Pagkatapos matanggap ang patawag kasama ang kopya ng 
reklamo at mga kalakip nito, ang nakatalagang Manananggol Pambayan ay 
agad na ibibigay sa tagapaghain ng proseso para sa agarang paghain ng 
patawag at reklamo sa nasasakdal. 

C. Sa paghain ng patawag sa labas ng teritoryo ng isang Distritong 
Tanggapan ng PAO na humahawak ng kasong sibil, ang orihinal na kopya ng 
patawag at mga kopya nito kasama ang liham ng pag-indorso na inaprubahan 
ng Pandistritong Manananggol Pampabayan ay ipapadala sa Distritong 
Tanggapan ng PAO kung saan nakatira o nagtatrabaho ang nasasakdal. Ang 
mga ginastos sa nasabing pagpapadala ay kailangang dokumentado at ang 
mga resibo ay kailangang isama sa ulat ng mga nagastos sa paghain ng 
patawag.     
 

ARTIKULO  4. Ang Paghain ng Patawag ng Tagapaghain ng Proseso.- 
 
Seksyon 1.  Ang Pagtatalaga ng Tagapaghain ng Proseso.  – Matapos ang 
rekomendasyon ng Panrehiyong Manananggol Pambayan (Regional Public Attorney) at 
pag-apruba ng Punong Manananggol Pambayan, isang kawani ng Distritong Tanggapan 
ng PAO ay itatalaga bilang tagapaghain ng proseso ng nasabing distrito. Ang nasabing 
tagapaghain ay kailangang nakapagtapos ng hindi bababa sa dalawang (2) taon sa 
kolehiyo, may kaugnayang karanasan na hindi bababa sa isang (1) taon at may 
kaugnayang pagsasanay na hindi bababa sa apat (4) na oras.44 

 
Seksyon 2. Mga Tungkulin ng isang Tagapaghain ng Proseso ng PAO. – Ang 
tagapaghain ng proseso ng PAO sa bawat distrito o sub-distrito ay may mga sumusunod 
na mga tungkulin: 
 

A. Tanggapin ang kopya ng patawag mula sa nakatalagang Manananggol 
Pambayan at kilalanin ang pagkatanggap nito sa pamamagitan ng 
pagsulat ng petsa at oras ng pagkatanggap; 

B. Ihain ang kopya ng patawag sa nasasakdal o mga nasasakdal sa loob 
ng tatlumpong (30) araw mula ng pagkatanggap nito45 alinsunod sa 
mga alituntunin na nasasaad sa Alituntunin 14 ng Rules of Court; 

C. Gumawa ng ulat ukol sa paghain ng patawag sa loob ng limang (5) araw 
mula sa nasabing paghain46, ipasa ito sa Clerk of Court ng sangay kung 
saan naisampa ang kaso at bigyan ng kopya nito ang nakatalagang 
Manananggol Pambayan; at sa mga kaso kung saan ang patawag ay 
inihain ng ibang Distritong Tanggapan ng PAO, ipapadala ang nasabing 
ulat ng tagapaghain ng proseso sa pinagmulang Distritong Tanggapan 

                                                        
44 Batay sa talababa sa pahina 5 of A Handbook for Sheriffs, Philippine Judicial Academy, October 2003. 
45 Seksyon 20, Rule 14 of the Rules of Civil Procedure, na na-amyendahan. 
46 Ibid. 
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ng PAO na pirmado ng kanyang Pandistritong Manananggol 
Pambayan, para sa kaukulang hakbang. 

D. Mag-mintina ng kumpletong rekord ng mga gastos sa paghahain ng 
patawag kasama ang mga kaukulang dokumento. 

 
Seksyon 3. Paghahain nang Personal sa Sinasakdal/mga Sinasakdal. – Hangga’t 
maaari, ang tagapaghain ng proseso ng PAO ay ihahain ang patawag sa (mga) 
nasasakdal sa isang kasong sibil sa pamamagitan ng pagbibigay ng kopya nito sa kanya 
(o sa kanila) nang personal at pagpapaalam sa kanya na siya ay pinaghahainan, o kung 
ang nasasakdal ay tumangging tanggapin at pirmahan bilang patunay ng pagtanggap 
nito, sa pamamagitan ng pag-iiwan ng patawag sa isang lugar na nakikita at nasa 
presensya ng nasasakdal.47 Sa mga kasong in personam,  ang paghain sa nasasakdal 
na nasa Pilipinas ay hindi kailangang gawin sa kanyang tinitirhan. Sapat nang personal 
na mabigyan ng kopya ng patawag ang nasasakdal saan man siya matagpuan sa 
bansa.48 Ang nasasakdal na nakatanggap ng kopya ng patawag ay kailangang 
papirmahin sa orihinal na kopya nito na siya namang isasauli sa hukuman. Kung 
sakaling tumanggi ang nasasakdal na tanggapin ang patawag o pirmahan ang orihinal 
na kopya nito, ang impormasyong ito ay kailangang itala ng tagapaghain ng proseso sa 
kanyang ulat hinggil sa paghain niya ng patawag. 
 
Matapos na maihain ang patawag sa nasasakdal, ang tagapaghain ng proseso ay 
kailangang ipasa ang kanyang sinumpaang ulat ukol dito sa loob ng limang (5) araw 
matapos ang nasabing paghain,49 kung saan kanyang ilalahad ang pamamaraan, lugar 
at petsa ng paghain, tukuyin ang mga papeles na inihain kasama ng patawag at 
pangalanan ang taong tumanggap nito.50 
 
Seksyon 4. Ipinalit na Paghahain. – Kung dahil sa mga makatwirang kadahilanan ang 
nasasakdal ay hindi personal na mabigyan ng kopya ng patawag matapos ang hindi 
bababa sa tatlong (3) beses na pagtatangka ng paghain sa loob ng dalawang (2) araw, 
ang paghahain ay maari pa ring gawin sa pamamagitan ng: 
 

A. Pag-iwan ng mga kopya ng patawag sa tirahan ng nasasakdal sa isang 
taong hindi bababa sa labingwalong (18) taong gulang at may sapat na 
pang-unawa na nakatira rin doon; 

B. Pag-iwan ng kopya ng patawag sa opisina o lugar na pinagtatrabahuhan 
ng nasasakdal sa nangangasiwa nito o sa sinumang madalas na 
tumatanggap ng liham o anumang komunikasyon para sa nasasakdal. 

C. Pag-iwan ng kopya ng patawag sa sinumang opisyal ng homeowner’s 
association o condominium corporation, o ang punong opisyal ng 
seguridad ng pamayanan o gusali kung saan matatagpuan ang 
nasasakdal kung sakaling tumanggi itong papasukin ang tagapaghain 
ng proseso sa oras na ipaalam nito ang kanyang tungkulin at hangarin; 
at 

D. Pagpapadala ng electronic mail sa electronic mail address ng 

                                                        
47 Seksyon 5, Rule 14 of the Rules of Civil Procedure, as amended. 
48 Sansio Phils., Inc. vs. Sps. Alicia & Leodegario Mogol, Jr., G.R. No. 177007, July 14, 2009, citing several cases. “It is well-

established that summons upon a respondent or a defendant must be served by handing a copy thereof to him in person or, if 
he refuses to receive it, by tendering it to him. Personal service of summons most effectively ensures that the notice desired under 
the constitutional requirement of due process is accomplished. The essence of personal service is the handing or tendering of a 

copy of the summons to the defendant himself, wherever he may be found; that is, wherever he may be, provided he is in the 
Philippines.” 
49 Seksyon 20, Rule 14 of the Rules of Civil Procedure, as amended. 
50 Seksyon 21, Rule 14 of the Rules of Civil Procedure, as amended. 
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nasasakdal kung papayagan ng hukuman.51  Ang personal na 
paghahain ng patawag sa nasasakdal ang una at palaging gagawin.52 
Ang ipinalit na paghahain ng patawag ay gagawin lamang sakaling 
mabigo nang tatlong (3) beses sa loob ng di bababa sa dalawang (2) 
araw na pagtatangka na ihain nang personal sa nasasakdal ang 
patawag sa kabila ng ibayong pagsisikap ng tagahain ng proseso.53 

 
Ang tagahain ng proseso ng PAO ay kinakailangang punan ang Return o ulat hinggil sa 
paghain ng patawag at kailangang nitong ilarawan o idetalye ang mga sumusunod:54 
 
 
 A. Sa pagkabigo na ihain nang personal sa nasasakdal ang patawag: 

1) mga impormasyon o pangyayari sa pagtatangkang ihain nang personal 
ang patawag sa nasasakdal; 

2) mga hakbang na isinagawa para matagpuan ang nasasakdal; 
3) malinaw at detalyadong paglalahad ng mga dahilan sa likod ng 

pagkabigo na maibigay ang patawag nang personal sa nasasakdal; 
4) mga araw at oras, at bilang ng pagtatangka na personal na maibigay sa 

nasasakdal ang patawag, na kailangang hindi bababa sa tatlong (3) 
pagtatangka sa loob ng hindi bababa sa dalawang (2) araw; 

5) mga pagtatanong na isinagawa para mahanap ang nasasakdal; 
6) ang pangalan (o mga pangalan) ng mga nakatira sa sinasabing tirahan o 

bahay ng nasasakdal; 
7) lahat ng kanyang mga nagawa, bagama’t bigo, para maihain nang 

personal sa nasasakdal ang patawag; at, 
8) mga dahilan sa pagkabigo na maibigay nang personal ang patawag sa 

nasasakdal sa loob ng tatlumpung (30) araw ng pag-isyu at 
pagkatanggap ng patawag, at mga dahilan kung bakit imposible itong 
maihain nang personal. 

 
B. Sa taong nabigyan ng patawag sa tirahan ng nasasakdal sa pamamagitan ng 

ipinalit na paghahain: 
 

1) pangalan ng tumanggap na may edad na hindi bababa sa labingwalong 
(18) taong gulang na may sapat na pang-unawa at nakatira doon; 

2) ang relasyon ng nakatanggap sa nasasakdal; at, 
3) kung nauunawaan ng tumanggap ang kahalagahan ng patawag at ang 

tungkulin na agad itong ibigay sa nasasakdal o kahit ang ipaalam sa 
kanya ang pagkakatanggap nito. 

 
Seksyon 5. Ipinalit na Paghahain sa Tirahan ng Nasasakdal; Paano Isinasagawa. – 
Ang ipinalit na paghahain ng patawag sa bahay ng nasasakdal ay isinasagawa sa 
pamamagitan ng pag-iwan ng kopya ng patawag sa kanyang tirahan sa isang taong 
hindi bababa sa labingwalong (18) taon ang gulang na may sapat na pang-unawa at 
nakatira rin doon.55 

                                                        
51 Seksyon 6, Rule 14 of the Rules of Civil Procedure, as amended. 
52 Ibid. 
53 Constantino Pascual vs. Lourdes S. Pascual, G.R. No. 171916, December 4, 2009, citing Manotoc vs. Court of Appeals 
54 Ma. Imelda Manotoc vs. Hon. Court of Appeals and Agapita Trajano, G.R. No.130974, August 16, 2006, citing Domagas vs. 

Jensen, G.R. No. 158407, January 17, 2005, 448 SCRA 663, 677, citing Lam v. Rosillosa, G.R. No. L-3595, May 22, 

1950, 86 Phil. 447 vis-a-vis Section 20, Rule 14 of the Rules of Civil Procedure, na na-amyendahan. 
55 Hinango mula sa Seksyon 6 (a), Rule 14 of the Rules of Civil Procedure, na na-amyendahan. 
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Seksyon 6. Ipinalit na Paghahain sa Opisina o Pinagtatrabahuhan ng Nasasakdal; 
Paano Isinasagawa. – Kung ang tagahain ng proseso ng PAO ay magsasagawa ng 

ipinalit na paghahain sa opisina o pinagtatrabahuhan ng nasasakdal, kailangan niyang 
siguraduhin na ang patawag ay ihahain sa nangangasiwa o namamahala nito (na 
maaaring pangulo o pangkalahatang tagapangasiwa [manager] nito) o sa sinumang 
madalas na tumatanggap ng mga liham o komunikasyon para sa nasasakdal. 
Kinakailangan na ang tatanggap ng patawag ay may sapat na kaalaman para 
maunawaan ang obligasyon ng nasasakdal na sagutin ang reklamo na nilalaman ng 
patawag at ang pinsalang kanyang maaaring maranasan sakaling ipagwalang bahala ito. 
Ang mga detalye hinggil sa pagkatao ng tumanggap ng patawag ay kailangang ilahad sa 
ulat ng paghahain ng patawag. 
 
Seksyon 7. Ibang Pamamaraan ng Ipinalit na Paghahain ng Patawag; Paano 
Isinasagawa. – Maliban sa mga nabanggit na pamamaraan ng ipinalit na paghahain ng 
patawag sa dalawang naunang Seksyon, ang nasabing paghahain sa nasasakdal ay 
maaari ring isagawa sa pamamagitan ng: (1) pag-iwan ng kopya ng patawag sa 
sinumang opisyal ng homeowner’s association o condominium corporation, o ang 
punong opisyal ng seguridad ng pamayanan o gusali kung saan matatagpuan ang 
nasasakdal kung sakaling tumanggi itong papasukin ang tagapanhain ng proseso sa 
oras na ipaalam nito ang kanyang tungkulin at hangarin; o (2) pagpapadala ng electronic 
mail sa electronic mail address ng nasasakdal kung papayagan ng hukuman.56 
 
Seksyon 8. Paghahain sa isang organisasyon na walang huridikal na katauhan. – 

Kung ang mga kasapi sa isang organisasyon na walang huridikal na katauhan ay 
kinasuhan gamit ang pangalan kung saan sila ay karaniwang kilala ng lahat, maaaring 
ihain ang patawag sa sinuman sa kanila o sa sinumang nangangasiwa ng kanilang 
opisina o pinagtatrabahuhan na kilala at pinangangasiwaan sa ilalim ng nasabing 
pangalan.57 
 
Seksyon 9. Paghahain sa mga bata at mga walang kamalayan. – Kung ang 
nasasakdal ay bata, baliw o wala sa wastong kamalayan, maaaring ihain sa kanya nang 
personal ang patawag o sa kanyang legal na tagapag-alaga kung mayroon siya, at kung 
wala ay ihahain ito sa kanyang tagapag-alaga na itinalaga ng hukuman matapos hingin 
ng naghahabla. Ang paghahain ng patawag sa bata ay gagawin sa pamamagitan ng 
pagbibigay ng patawag sa kanyang mga magulang o tagpag-alaga.58 
 
Seksyon 10. Paghahain sa mag-asawa. – Kung ang mag-asawa ay magkasamang 

kinasuhan, ang bawat isa sa kanila ay kailangang hainan ng patawag.59 
 
Seksyon 11. Paghahain sa lokal at pribadong huridikal na organisasyon. – Kung 
ang nasasakdal ay isang korporasyon, pakikipagsosyo o asosasyon na binuo alinsunod 
sa mga batas ng Pilipinas nang may huridikal na pagkatao, ang paghahain ng patawag 
ay maaaring isagawa sa pangulo, tagapangasiwang kasosyo, pangkalahatang 
tagapangasiwa, o kalihim, ingat-yaman o in-house na abogado ng korporasyon kung 
saan man sila makita.  Kung sakaling ang mga nabanggit ay hindi matagpuan, maaaring 
hainan ang kani-kanilang mga kalihim.  At kung hindi pa rin maisakatuparan ang 

                                                        
56 Hinango mula sa Seksyon 6, Rule 14 of the Rules of Civil Procedure, na na-amyendahan. 
57 Hinango mula sa Seksyon 7, Rule 14 of the Rules of Civil Procedure, na na-amyendahan. 
58 Hinango mula sa Seksyon 10, Rule 14 of the Rules of Civil Procedure, na na-amyendahan. 
59 Hinango mula sa Seksyon 11, Rule 14 of the Rules of Civil Procedure, na na-amyendahan. 
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paghahain sa sinuman sa mga nabanggit, ang paghahain ng patawag ay isasagawa na 
lamang sa kung sinuman ang madalas na tumatanggap ng mga liham o komunikasyon 
ng nasabing nasasakdal sa kanyang punong tanggapan.  
 
Kung sakaling sumasailalim sa receivership o liquidation ang nasabing nasasakdal, ang 
paghahain ng patawag ay gagawin sa receiver o liquidator nito. 
 
Kung sakaling tanggihan ng mga taong nabanggit sa taas na tanggapin ang patawag sa 
kabila ng tatlong (3) pagtatangka na ihain ito sa kanila sa loob ng dalawang (2) araw, 
ang paghahain ay maaaring gawin sa elektronikong pamamaraan kung papayagan ito 
ng hukuman.60 
 
Seksyon 12. Paghahain sa dayuhan at pribadong huridikal na organisasyon. – Kung 
ang nasasakdal ay isang dayuhan at pribadong huridikal na organisasyon na nagkaroon 
na ng transaksyon o kasalukuyang nagnenegosyo sa Pilipinas, base sa legal na 
depinisyon ng transaksyon o pagnenegosyo, ang paghahain ay maaaring isagawa sa 
resident agent na itinalaga nito alinsunod sa batas, o kung wala ang nasabing ahente, sa 
opisyal na itinakda ng batas para tanggapin ang patawag, o sa kung sinuman sa mga 
opisyal, ahente, director o mga katiwala nito sa loob ng bansa. 
 
Kung ang nasabing nasasakdal ay hindi rehistrado sa Pilipinas, o walang resident agent 
ngunit nakikipagtransaksyon o nagnenegosyo sa loob ng bansa, base sa legal na 
depinisyon ng transaksyon o pagnenegosyo, ang paghahain ng patawag ay maaaring 
isagawa sa labas ng bansa nang may pahintulot ng hukuman sa pamamagitan ng mga 
sumusunod: 
 

A. Personal na paghahain sa nasasakdal na idadaan sa kaukulang 
hukuman ng ibang bansa sa tulong ng Kagawaran ng Ugnayang 
Panlabas/Department of Foreign Affairs; 

B. Paglimbag ng patawag nang isang beses sa isang dyaryo na may 
malawak na sirkulasyon sa bansa kung saan maaaring matagpuan ang 
nasasakdal at paghahain ng kopya ng patawag at utos ng hukuman sa 
pamamagitan ng koreo sa napag-alamang huling tirahan ng 
nasasakdal; 

C. Paksimile. 
D. Sa elektronikong pamamaraan na may kasamang itinakdang katibayan 

ng paghahain; 
E. Sa iba pang pamamaraan na maaaring iutos at ipagawa ng hukuman.61 

 
Seksyon 13. Paghahain sa pampublikong korporasyon. – Kung ang nasasakdal ay 

ang Republika ng Pilipinas, maaaring ihain ang patawag sa Solisitor Heneral; o kung ang 
nasasakdal ay isang probinsya, siyudad o munisipalidad, o mga kahalintulad na 
pampublikong korporasyon, ang paghahain ay maaaring isagawa sa hepeng ehekutibo o 
sa sinumang opisyal o mga opisyales na inaatasan ng batas o hukuman.62 
 
Seksyon 14. Ang Return ay kailangang sinumpaan. – Ang return o ulat ng 

                                                        
60 Hinango mula sa Seksyon 12, Rule 14 of the Rules of Civil Procedure, na na-amyendahan. 
61 Hinango mula sa Seksyon 14, Rule 14 of the Rules of Civil Procedure, na na-amyendahan. 
62 Hinango mula sa Seksyon 15, Rule 14 of the Rules of Civil Procedure, na na-amyendahan. 
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tagapaghain ng proseso ng PAO ay kailangang sinumpaan o notaryado.63 
 
Seksyon 15. Karagdagang Aplikasyon. – Sinasaklaw din ng mga probisyon ng 

Alituntunin 14 ng Mga Alituntunin ng Hukuman ang Pamantayang ito. 
 
 

KABANATA IX 
PANGHUKUMAN AT PANG-MALA-HUKUMANG MGA KASO 

 
 

ARTIKULO 1. Pamamaraan sa Pagtanggap ng mga Kaso. - Ang mga 
naghahanap ng tulong legal ay kakapanayamin ng isang Manananggol Pambayan o 
kawaning inatasan upang tiyakin kung karapat-dapat sila sa mga serbisyo ng 
tanggapan. Bukod pa sa mga kailangang datos sa Interview Sheet (FOSS. F.003), ang 
aplikante ay kailangang magpakita ng may-bisang ID; magsumite ng sipi ng 
pinakahuling Income Tax Return, iba pang patunay ng kita, o Certificate of Indigency na 
inilabas ng lokal na tanggapan ng DSWD o ng Tanggapan ng Punong Barangay na 
nakakasakop sa tirahan ng aplikante; at gawin ang Katunayan ng Pagkamaralita na 
nakalimbag sa ibaba ng Interview Sheet. 
 

ARTIKULO 2. Pagkakatalaga sa Hukuman. – Ang mga Manananggol 
Pambayan ay itatalaga sa partikular na mga hukuman ng Panrehiyong Manananggol 
Pambayan (Regional Public Attorney) o Pandistritong Manananggol Pambayan (District 
Public Attorney).  Hindi sila pinapahintulutang humawak ng mga kaso o humarap sa iba 
pang mga hukuman nang walang pagsang-ayon ng Pandistritong Manananggol 
Pambayan, kung sa loob ng distrito, o ng Panrehiyong Manananggol Pambayan, kung 
ang kaso ay nasa labas ng distrito subalit nasa loob ng rehiyon. 
 

Sa mga pagkakataon kung saan ang kliyente ay  hindi nakatira sa lugar ng habla 
[venue of the case] (kapag mahalaga ang oras sa paghahain ng isang paunang 
dokumento ng pagsasamo sa hukuman [initiatory pleading] at matapos isaalang-alang 
ang kakulangang pinansiyal ng kliyente upang bayaran ang transportasyon, distansya o 
limitadong paraan ng transportasyon), at maliban na lamang kung ang kliyente ay unang 
lumapit sa PAO na nakakasakop sa lugar ng habla, ang paunang dokumento ng 
pagsasamo sa hukuman (reklamo o petisyon/ sagot o komento) para sa isang kliyente 
ay ihahanda at lalagdaan ng Distridong Tanggapan ng PAO na may sakop sa tirahan ng 
kliyente.  Pagkatapos nito, ang mga rekord ay ipadadala sa Distritong Tanggapan na 
nakakasakop sa lugar ng habla. 
 

Sa mga kasong may kinalaman sa pambansang interes at seguridad na tinukoy 
ng Punong Manananggol Pambayan, ang Pandistritong Manananggol Pambayan at ang 
residenteng Manananggol Pambayan ng partikular na hukuman kung saan ang mga 
kliyente ng PAO ay may usapin [party litigant] ay awtomatikong itatalaga bilang mga 
miyembro ng Espesyal na Panel ng mga Manananggol Pambayan (Special Panel of 
Public Attorneys) na nilikha para sa gayong layunin.64   
 

ARTIKULO 3. Paghawak ng mga Kaso. - Ang mga sumusunod na patakaran ay 
dapat sundin: 

                                                        
63 Seksyon 21, Rule 14 which requires that if service is done by other than the sheriff or his deputy, the return has to be sworn 
to. 
64 Atas ng Tanggapan Blg. 026, Serye ng 2015. 
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Seksyon 1. Unang Dumating-Unang Pagsisilbihan (First Come, First Served). - 
Kung ang nagrereklamo at inerereklamo ay parehong humiling ng legal na tulong, at sila 
ay parehong kwalipikado, ang unang dumulog sa PAO ang siyang kikilingan. 
 
Seksyon 2. Magkasalungat na Interes (Conflict of Interest). - Kung ang PAO ay 
hinahadlangang tanggapin ang isang kaso dahil sa magkasalungat na interes, dapat 
ipaalam ito sa aplikante at payuhan siya na humanap ng serbisyo ng isang pribadong 
manananggol o legal na organisasyon. 
 
Seksyon 3. Pakaying Opisyal ng mga Manananggol Pambayan at Tauhan ng PAO. 
– Ang mga Manananggol Pambayan at tauhan ng PAO na umaalis sa tanggapan sa 
oras ng trabaho upang dumalo sa mga pagdinig, at/o iba pang opisyal na pakayin, ay 
kinakailangang kumuha ng nakasulat na pahintulot, ayon sa sumusunod: 

A. Ang mga Manananggol Pambayan at tauhan sa Tanggapan Sentral (Central 
Office) ay kinakailangang kumuha nakasulat ng na pahintulot mula sa Pinuno 
ng Lingkuran (Service Head) kapag opisyal na maglalakbay sa loob ng 
Kalakhang Maynila, at mula sa Punong Manananggol Pambayan para sa mga 
paglalakbay sa labas ng Kalakhang Maynila. 

B. Ang mga Manananggol Pambayan at tauhan ng opisina sa mga Distritong 
Tanggapan ay kailangang kumuha ng nakasulat na pahintulot mula sa 
kanilang Pandistritong Manananggol Pambayan para sa mga opisyal na 
paglalakbay sa loob ng distrito, mula sa kanilang Panrehiyong Manananggol 
Pambayan para sa opisyal na paglalakbay sa labas ng distrito ngunit sa loob 
ng rehiyon, at mula sa Punong Manananggol Pambayan para sa mga opisyal 
na paglalakbay sa labas ng rehiyon. 

C. Ang mga Pandistritong Manananggol Pambayan ay kinakailangang kumuha 
ng nakasulat na pahintulot mula sa kanilang Panrehiyong Manananggol 
Pambayan, para sa mga opisyal na paglalakbay sa labas ng kanilang distrito 
ngunit sa loob ng rehiyon, at mula sa Punong Manananggol Pambayan, para 
sa mga opisyal na paglalakbay sa labas ng rehiyon. 

D. Ang mga Pinuno ng Lingkuran at Panrehiyong Manananggol Pambayan ay 
kinakailangang kumuha ng nakasulat na pahintulot ng Punong Manananggol 
Pambayan para sa kanilang mga opisyal na paglalakbay sa labas ng M 
Kalakhang Maynila, at sa labas ng kanilang mga rehiyon, alinsunod sa 
pagkakabanggit. 

 
Seksyon 4. Awtoridad na Maglakbay sa Ibang Bansa. - Lahat ng Manananggol 

Pambayan at tauhan ng PAO na nais maglakbay sa labas ng bansa ay kinakailangang 
kumuha awtoridad na maglakbay sa ibang bansa (Authority to Travel Abroad) mula sa 
Punong Manananggol Pambayan. Ang aplikasyon na may kumpletong mga dokumento 
ay tatanggapin ng Tanggapan Sentral nang hindi kukulangin sa tatlumpung (30) araw 
bago ang nilalayong petsa ng paglalakbay, maliban kung ito ay biglang 
pangangailangan. 
 
Seksyon 5. Lagda sa mga Pagsusumamo sa Hukuman (Pleadings). – Ang lahat ng 

reklamo, petisyon, sagot, tugon, at iba pang mahahalagang pagsusumamo sa hukuman 
na isasampa sa mga mababang hukuman, mala-hukumang tanggapan at iba pang mga 
tanggapan, ay dapat lagdaan ng Manananggol Pambayan na humahawak ng kaso at 
may lagda rin ng: 

A. Sa Distritong Tanggapan ng PAO – ng Pandistritong Manananggol 
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Pambayan; 
B. Sa Rehiyonal na Tanggapan ng PAO – ng Panrehiyong Manananggol 

Pambayan, o sinumang nakatataas na mananangggol na itinalaga ng 
nauna; at, 

C. Sa Tanggapan Sentral – ng Pinuno ng Lingkuran o ng nakatataas na 
Manananggol Pambayan na kanyang itinalaga. 

 
Seksyon 6. Paglilipat ng mga Kaso. – Ang paglilipat ng mga kaso mula sa isang 
Manananggol Pambayan patungo sa isa pa ay kinakailangan ng pahintulot mula sa 
Pandistritong Manananggol Pambayan /Pinuno ng Lingkuran /Panrehiyong 
Manananggol Pambayan.  Ang mga Manananggol Pambayan ay kailangang gumamit 
ng itinalagang form sa paglilipat /pagtanggap ng mga kaso.  (FOSS.F036) 
 

ARTIKULO 4. Pag-urong ng Representasyon sa Kaso. – Ang isang 

Manananggol Pambayan ay maaaring, sa mga makatwirang pagkakataon, iurong ang 
representasyon sa kaso ng isang kliyente, kapag may pagsang-ayon ng nakatataas na 
opisyal ng nasabing Manananggol Pambayan, at sa pamamagitan ng paghahain ng 
nararapat na mosyon sa korte. 

 
Ang pag-urong ng representasyon sa kaso ay maaaring gawin sa mga 

sumusunod na sitwasyon: 
1) Sa mga kasong probisyonal na hinawakan ng PAO, kung matiyak 

kinalaunan na ang kliyente ay hindi kwalipikado para sa mga serbisyo ng 
PAO; 

2) Kapag bumuti ang kita o mapagkukunan ng kliyente kung saan hindi na 
siya magiging kwalipikado para sa patuloy na serbisyo ng PAO; 

3) Kapag kinalaunan ay may iniharap na sapat na patunay na nagpapakitang 
ang sinasabi ng kliyente na siya ay maralita ay mali o hindi totoo; 

4) Kapag ang kliyente ay kumuha ng sariling manananggol [de parte counsel], 
o binigyan ng korte ng isang de oficio counsel; 

5) Kapag, sa kabila ng payo ng Manananggol Pambayan, ang kliyente ay 
hindi mapigilang gumawa ng mga bagay na hindi dapat gawin ng isang 
abogado, lalo na sa pamamaraan ng pakikitungo ng huli sa hukuman, mga 
opisyal ng hukuman, mga saksi, at iba pang may-usapin sa hukuman 
(Pamantayan ng Etika Propesyonal/Code of Professional Ethics), o ang 
kliyente ay iginigiit ang pagkakaroon ng kontrol sa paglilitis, teorya ng 
kaso, o diskarte sa proseso, na maaaring mauwi sa ikapapahamak ng 
interes ng kliyente; at, 

6) Kapag naging malinaw na ang representasyon sa kaso ng kliyente ay 
mauuwi sa magkasalungat na interes, tulad nang kung ang kasalungat na 
partido ay dati nang nabigyan ng serbisyo ng PAO, at kung ang paksa ng 
paglilitis ay may kaugnayan, tuwiran o di-tuwiran, sa mga serbisyong 
ibinigay sa kalabang panig. 

 
ARTIKULO 5. Pamamagitanan, Arbitrasyon, at Pagkakasunduan.65–– 

 
Seksyon 1.  Kahulugan ng mga Kataga. – Para sa mga layunin ng Kabanatang ito, ang 
mga sumusunod na termino ay binibigyang kahulugan : 

A. Pagkakasunduan/Pamamagitanan- Ang paraan kung saan ang 

                                                        
65 Hango mula sa PAO Revised Standard Procedure in Mediation and Conciliation, MC No. 001 Series of 2012. 



 

ESS.M.005/REV.0 

 

Manananggol Pambayan na inatasang mag-ayos ng isang pagtatalo ay 
tinatawag ang bawat panig sa nasabing pagtatalo upang humarap sa 
isang pag-uusap, talakayin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan, 
at tulungan silang bumuo ng kapwa katanggap-tanggap at kapaki-
pakinabang na kalutasan dito. 

B. Pabatid ng Pagkakasunduan/Pamamagitanan - Isang nakasulat na 
paunawa mula sa Manananggol Pambayan para sa mga panig sa 
isang pagtatalo upang dumalo sila sa isang pag-uusap sa harap ng 
Manananggol Pambayan, sa partikular na lugar, petsa, at oras, para 
talakayin at hanapan ng kalutasan ang kanilang hindi 
pagkakaunawaan.  

C. Kasunduan ng Pagbibigayan- Isang nakasulat na kasunduan kung 
saan, matapos isaalang-alang ang mga pagpapahinunod ng bawat 
panig, tinatapos nila ang kanilang pagtatalo ayon sa mga tuntunin at 
kondisyon na kanilang pinagkasunduan. 

 
Seksyon 2.  Saklaw. – Ang Tanggapan ng Abogado ng Bayan ay magbigigay ng legal 
na tulong sa isang maralitang sangkot sa isang pagtatalo upang magkaroon ng 
pamamagitanan/pagkakasunduan. 
 
Seksyon 3. Mga Paksa ng Pamamagitanan/Pagkakasunduan - Lahat ng pagtatalo, 
maliban sa mga naisampa sa hukuman, ay maaaring maging paksa ng pamamagitanan. 
 
Seksyon 4. Pamamaraan ng Pamamagitanan/Pagkakasunduan. -  

A. Paunang Panayam – Ang unang panayam ng humihiling na panig o mga 
panig ay isasagawa ng mga kawani, o sa kawalan nito, ng Manananggol 
Pambayan, upang matukoy kung kwalipikado siya/sila sa Sukatan ng Pagiging 
Maralita. 

B.  Pagsangguni sa Manananggol Pambayan – Ang humihiling na panig o mga 
panig ay isasangguni sa Manananggol Pambayan na siyang tutukoy kung ang 
paksa ng pagtatalo ay nararapat para sa pagkakasunduan/ pamamagitanan.  
Kung naaangkop, ang Manananggol Pambayan ay maglalabas ng pabatid ng 
Pamamagitanan/Pagkakasunduan sa mga panig, kung saan nakasulat ang 
lugar, petsa, at oras para sa pagsasagawa nito. 

C.  Personal na Pagharap ng mga Panig – Ang 
pamamagitanan/pagkakasunduan ay isasagawa sa harap ng mga panig sa 
pagtatalo.  Gayunpaman, ang mga panig ay maaaring humarap sa 
pamamagitan ng kanilang mga awtorisadong kinatawan kung binibigyang-
katwiran ng pagkakataon. Kung ang kalabang panig ay haharap na may 
kasamang abogado, ipaaalam sa huli na siya ay maaari lamang maglingkod o 
gumanap bilang tagapayo upang protektahan ang karapatan ng kanyang 
kliyente. 

D. Panahon ng Pamamagitanan/Pagkakasunduan – Ang 
pamamagitanan/pagkakasunduan ay itatakda nang hindi bababa sa tatlong 
(3) beses, at kung ang kalabang panig ay hindi haharap nang walang 
anumang makatwirang dahilan, ang nararapat na aksyon / petisyon ay maaari 
nang isampa sa angkop na hukuman o mala-hukumang tanggapan na 
nakakasakop sa paksa ng pagtatalo o reklamo, kung ang usapin ng humiling 
na panig ay karapat-dapat at kinakatigan ng sapat na katibayan. Maliban na 
lamang kung ang pagbibigay-palugit ay hiniling ng alinman sa dalawang panig 
sa makatwirang dahilan, ang Manananggol Pambayan na nagbibigay serbisyo 
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ng pamamagitanan/pagkakasunduan ay tatapusin ang pag-uusap 
[proceeding] nang hindi hihigit sa tatlong (3) buwan mula sa pagtanggap nito. 

 
Seksyon 5. Epekto ng Kabiguan ng Panig na Humarap. - 

A.  Humihiling na Panig/Nagrereklamo – Ang kabiguan ng humihiling na 
panig/nagrereklamo na humarap sa unang nakaiskedyul na 
pamamagitanan/pagkakasunduan ay mauuwi sa pagtatakda ng isa pang pag-
uusap. Kung ang nasabing kabiguan ay walang makatwirang dahilan, 
maaring isalang-alang ng humahawak na Manananggol Pambayan ang 
pagsasara at pagtatapos ng usapin dahil sa kakulangan ng interes ng 
nagrereklamo. 

B.  Kalabang Panig/Inerereklamo – Kapag ang kalabang panig/inerereklamo ay 
nabigong humarap sa tatlong (3) magkakasunod na nakaiskedyul na 
pamamagitanan/pagkakasunduan nang walang makatwirang dahilan, 
susuriin ng Manananggol Pambayan ang reklamo at maghahain ng angkop 
na kaso sa hukuman o sa tamang tanggapan, kung nararapat.  

 
Seksyon 6. Pagsasagawa ng Pagdinig ng Pamamagitanan/Pagkakasunduan.66 – 

Habang isinasagawa ang pamamagitanan/pagkakasunduan, ipapaliwanag ng 
Manananggol Pambayan sa bawat panig ang kahalagahan at pakinabang nito, at 
hihikayatin silang magkaroon ng mapayapang kasunduan o kasunduan ng pagbibigayan 
na hindi salungat sa batas, pampublikong patakaran, kaugalian, at moralidad. Sa lahat 
ng oras, iiwasan ng Manananggol Pambayan ang hindi nararapat na asal. Ang 
Manananggol Pambayan na nagsasagawa ng pamamagitanan/pagkakasunduan ay 
dapat magtala o ipatala ang mga materyal na kaganapan sa oras ng pag-uusap, 
lalagdaan ito ng Manananggol Pambayan at ng bawat panig, at ilalakip sa polder ng 
usapin. 
 
Seksyon 7.  Pagwawakas ng Pagdinig ng Pamamagitanan/Pagkakasunduan. – 

A. Kapag sumasang-ayon ang bawat panig sa isang kasunduan, ang 
Manananggol Pambayan na humahawak sa kaso ay maghahanda sa 
kanilang harapan ng Kasunduan ng Pagbibigayan na naglalaman ng mga 
tuntunin at kundisyon na kanilang sinang-ayunan.  Bago lagdaan ng bawat 
panig at ng kanilang mga saksi ang nasabing dokumento, babasahin at 
ipapaliwanag ng Manananggol Pambayan ang nilalaman nito, sa wika o 
dayalekto na alam at nauunawaan nila, at bibigyang-diin ang kani-kaniyang 
mga tungkulin at obligasyon, pati na rin ang kalalabasan ng di-pagsunod 
dito. 

B. Kung walang kasunduang naabot ang mga panig, tutukuyin ng Manananggol 
Pambayan na may hawak sa usapin kung itutuloy o hindi ang pagsasampa 
ng kaso sa hukuman o sa wastong tanggapan, kasama ang pagsang-ayon 
ng Pandistritong Manananggol Pambayan, kung naaangkop.  

 
Seksyon 8.  Pagtatala at Pag-uulat ng mga Usapin. -  

A. Talaang-Aklat (Logbook) ng Tanggapan at Pamamaraan sa Pagtatala 
ng Pamamagitanan/Pagkakasunduan. - Pananatilihin ng tanggapang 

nagsasagawa ng pamamagitanan/pagkakasunduan ang isang hiwalay na 
talaang-aklat at pamamaraan sa pagtatala. 

 

                                                        
66 Hango mula sa Bagong Pamantayan sa Pamamagitanan ay Pagkakasundo ng PAO, MC No. 001 Serye ng 2012. 
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Ang talaang-aklat ay maglalaman ng sumusunod:  
1) Tala Blg.; 
2) Petsa ng Pagtanggap; 
3) Pangalan, Kasarian, Edad, Etniko, Numero ng Telepono, 

at Tirahan ng Humihiling na Panig/Nagrereklamo; 
4) Pangalan, Kasarian, Edad, Etniko, Contact Number, at 

Address ng ng Kalabang Panig/Inerereklamo; 
5) Isyu/mga isyu para sa Pamamagitanan/Pagkakasunduan; 
6) Petsa ng unang Pabatid/Pamamagitanan/ 

Pagkakasunduan; Petsa ng Ikalawang 
Pabatid/Pamamagitanan/Pagkakasunduan;  

7) Petsa ng Ikatlong Pabatid/Pamamagitanan/ 
Pagkakasunduan;  

8) Rekomendasyon; at, 
9) Mga resulta. 

B.  Pag-uulat. – Isasama ng Manananggol Pambayan sa Individual 

Performance Report (FOSS. F.029) ang bilang ng mga natanggap na 
usapin ng pamamagitanan/pagkakasunduan at ang bilang ng mga usapin 
na tinapos. 

 
ARTIKULO 7.  Huling Probisyon. – 

 
Seksyon 1. Pandagdag na Pagpapairal. - Ang mga probisyon ng PAO Memorandum 
Sirkular Blg. 007, Serye ng 2010, na kilala bilang Tuntunin ng Asal para sa mga 
Manananggol Pambayan at Kawani, ay ipapatupad bilang pandagdag sa mga probisyon 
ng manwal na ito. 
 

KABANATA X 
MGA APELA 

 

ARTIKULO 1. Desisyong Mag-apela. - Ang lahat ng mga apela ay dapat gawin 
lamang sa kahilingan ng kliyente, at ang mga kasong may merito lamang ang maaaring 
iapela. 
 

Kung ang Manananggol Pambayan na humahawak ng kaso at ang Pandistritong 
Manananggol Pambayan ay nakita na walang merito ang apela, maliban sa mga kasong 
kriminal/iba pang mga hindi pangkaraniwang kaso, ito ay dapat ipaalam kaagad sa 
kliyente sa paraang nakasulat ito, at ang rekord ng kaso ay iabot sa nasabing kliyente, 
na may patunay ng kanyang pagtanggap nito. Gayunpaman, kung ipipilit ng kliyente na 
iapela ang kaso, dapat gawin ito ng humahawak na Manananggol Pambayan bago niya 
ibigay ang mga rekord ng kaso sa nasabing kliyente. Dapat ipaliwanag nang buo at 
malinaw ng humahawak na Manananggol Pambayan ang dahilan kung bakit walang 
merito ang kaso. Ang kaso ay itinuturing na may merito kapag ayon sa pag-aaral ng 
batas at sa ebidensyang hawak ay magpapakita na ang serbisyong legal ng opisina ay 
makatutulong o magsusulong sa pagkamit ng katarungan habang isinasa-alang-alang 
ang interes ng mga angkop na partido at ng pamayanan.  Sa kabilang banda, ang isang 
kaso ay itinuturing na walang merito kapag matapos ang masusing pag-aaral ay 
makikitang wala itong pag-asa na maging magtagumpay, na ang layon lamang ay 
manligalig o magdulot ng pinsala sa kabilang partido, o kaya naman ay maging sanhi ng 
pang-aapi at kamalian sa ibang tao. Sa ganitong sitwasyon, ang isang Manananggol 
Pambayan ay maaaring tumanggi na tanggapin ang nasabing kaso.  
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Kung ang kaso ay may merito, at ang remedyong legal ay ordinaryong apela, ang 

abiso ng apela (Notice of Appeal) ay dapat na ihanda kaagad at lagdaan ng 
Manananggol Pambayan na humahawak sa kaso at ng Pandistritong Manananggol 
Pambayan. Kung ang kinauukulang Distritong Tanggapan ng PAO ay matatagpuan sa 
parehong gusali ng Rehiyonal na Tanggapan, ang Abiso ng Apela ay dapat ding 
lagdaan ng Panrehiyong Manananggol Pambayan. 
 

Ang mga apela sa pamamagitan ng mga petisyon sa ilalim ng Rules 42, 43, at 45 
ng 2019 Revised Rules of Court ay ipatutupad ng Lingkuran sa Natatangi at Apeladong 
Mga Kaso (Special and Appealed Cases/SAC Service)/ Lingkuran sa Natatangi at 
Apeladong Mga Kaso sa Rehiyon (Regional Special and Appealed Cases Units/RSACU) 
sa pamamagitan ng paghahain ng mosyon para sa pagpapalawig ng panahon upang 
maghain ng petisyon sa wastong hukuman ng paghahabol/apela. 
 

Ang mga Manananggol Pambayan sa mga Distritong Tanggapan ng PAO ay 
hindi dapat maghain ng anumang mosyon para sa pagpapalawig ng panahon upang 
maghain ng petisyon, ng walang paunang konsultasyon sa SAC Service. 
 
ARTIKULO 2. Mga Apela na Hahawakan ng SAC Service (Tanggapang Sentral) at 
ng Regional Special and Appealed Cases Units (RSACU). – 
 

Ang SAC Service (Tanggapan Sentral) ang hahawak ng: 
1) Mga apela sa Tanggapan ng Pangulo; 
2) Mga apela sa Hukuman ng Pag-aapela (Manila); at, 
3) Mga apela sa Kataas-taasang Hukuman (sa lahat ng kaso na nagmula sa 

Hukuman ng Pag-aapela, Manila). 
 

Ang RSACU na nakatalaga sa Cebu City at Cagayan de Oro City ang siyang 
hahawak sa lahat ng apela sa Hukuman ng Pag-aapela – istasyon ng Cebu at 
Mindanao, ayon sa pagkakabanggit, at sa Kataas-taasang Hukuman (sa lahat ng kaso 
na nagmula sa Hukuman ng Pag-aapela, Cebu City at Cagayan de Oro City). 
 

Ang Manananggol Pambayan na humawak ng kaso sa mababang hukuman, ang 
siyang may responsibilidad na ihain ang apela alinsunod sa mga patakaran at 
pamamaraan ng hukuman. Ang mga awtomatikong apela kung saan ang mga parusang 
kapital ay ipinapataw ay wala na (A.M. 00-503- SC, Oktubre 15, 2004). Sa mga espesyal 
na paglilitis at iba pang mga kaso kung saan pinahihintulutan ang maraming apela, 
dapat ding ihain ng Manananggol Pambayan ang Record on Appeal. 
 
ARTIKULO 3. Mga Apela na Hahawakan ng mga Manananggol Pambayang 
Nakatalaga sa mga Distritong Tanggapan ng PAO. 
 

Ang mga sumusunod na apela ay dapat pangasiwaan ng mga Manananggol 
Pambayang nakatalaga sa mga Distritong Tanggapan ng PAO: 
 

1) Mga apela mula sa mga desisyon ng mga Panlungsod na Humuman sa 
Paglilitis (Metropolitan Trial Courts), mga Pambayang Hukuman sa Paglilitis 
(Municipal Trial Courts, Municipal Trial Courts in Cities), mga Pambayang 
Sirkito na Hukuman sa Paglilitis (Municipal Circuit Trial Courts), hanggang sa 
mga Panrehiyong Hukuman sa Paglilitis (hahawakan ng Manananggol 
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Pambayan na nakatalaga sa Panrehiyong Hukuman sa Paglilitis); 
2) Mga apela mula sa mga desisyon, resolusyon, at pinal na mga utos ng mga 

panrehiyong tanggapan, kawanihan at iba pang tanggapan sa kanilang mga 
kagawaran (hahawakan ng pinagmulang Distritong Tanggapan ng PAO); 

3) Mga apela sa mga mala-hukumang kinatawan tulad ng DARAB, NLRC, 
Lupong Nangangasiwa sa Pabahay at Gamit ng Lupa (Housing and Land Use 
Regulatory Board [HLURB]), Komisyon sa Serbisyo Sibil (Civil Service 
Commission [CSC]), Komisyon sa Pasahod sa mga Kawani (Employees' 
Compensation Commission [ECC]), Social Security Commission [SSC]), at iba 
pa (hahawakan ng pinagmulang Distritong Tanggapan ng PAO); 

4) Ang mga petisyon na inihain sa Kalihim ng Katarungan, para sa pagrepaso sa 
resolusyon ng isang Taga-usig, o ang kautusan ng huli na tumatanggi sa 
isang mosyon para sa muling pagsasaalang-alang (Motion for 
Reconsideration), ay dapat ihanda ng mga Manananggol Pambayan sa 
distrito na may hawak ng kaso. Ang apela ay dapat na mahigpit na umaayon 
sa Liham na Patalastas Bilang 70 ng Kagawaran ng Katarungan (DOJ 
Department Circular No. 70), na may petsang Hulyo 3, 2000 re: 2000 NPS 
Rule on Appeal; 

5) Ang mga apela mula sa mga desisyon ng mga Panrehiyong Hukuman sa 
Paglilitis, para sa mga paglabag sa Anti- Graft Law (R.A. No. 3019), at iba 
pang kaugnay na mga batas sa Sandiganbayan, ay hahawakan ng Distritong 
Tanggapan ng PAO sa Lungsod ng Quezon. 

 
Sa mga pagkakataong kung saan ang mga pagdinig ay kinakailangan isagawa sa 

harap ng lupon ng apela/ahensiya/opisina o tribuna, ang humahawak sa kaso na 
Manananggol Pambayan ay dapat makipag-ugnayan sa Distrito/ Rehiyonal na 
Tanggapan ng PAO kung saan ang naturang lupon/ahensiya/opisina o tribuna ay 
matatagpuan para sa mga layunin ng natatanging pagpapakita/pagharap ng huli. 
 

ARTIKULO 4. Mga Rekord na Ipapadala. – Ang kumpletong rekord ng kasong 
sibil/kriminal na ini-akyat sa Hukuman ng Apelasyon, ay dapat na ipasa sa tanggapan ng 
SAC Service/RSACU, kapag natanggap ng humahawak na Manananggol Pambayan 
ang Kautusan na nagbibigay pahintulot sa Abiso ng Apela. Ang mga dokumentong 
ipapadala ay dapat alinsunod sa inihanda ng SAC Service na pormularyo ng 
pagpapasa/talasangunian (SACS.F.001 – SACS.F.003). Ang mga mahahalagang petsa 
upang ipakita ang pagiging maagap ng isinagawang remedyo ay dapat ilakip sa palibot-
sulat/pormularyo ng pagpapasa ng kaso sa SAC Service /RSACU. 
 

Sa mga kasong kriminal, dapat ding ipabatid ng Manananggol Pambayan na nag-
eendorso ng kaso kung ang akusado ay nakapiyansa, o nakakulong sa lokal na 
bilangguan o sa Pambansang Bilangguan. 
 

Dapat ipasa ng mga Manananggol Pambayan ang mga rekord ng kaso para sa 
mga layuning pag-apela/pagpetisyon, batay lamang sa kahilingan ng 
akusado/nagpetisyon. 
 

Gayundin, ang Pandistritong Manananggol Pambayan ay dapat na agad na ipasa 
ang lahat ng mga resolusyon ng hukuman ng apela at mga pagsusumamo sa hukuman 
na natanggap mula sa kalaban na partido, na ipinadala sa Distritong Tanggapan ng 
PAO, pagkatapos na maipasa ang mga rekord ng kaso sa SAC Service/RSACU. Kung 
ang resolusyon ng hukuman ay nagbibigay ng isang takdang panahon para maghain ng 
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pagsusumamo at/o para sumunod sa isang partikular na pangangailangan/direktiba, ang 
Pandistritong Manananggol Pambayan ay agad na ipapadala ito sa SAC 
Service/RSACU, upang matiyak na ito ay matatangap bago matapos ang nasabing 
takdang panahon. 
 

ARTIKULO 5. Agarang Pagpapadala ng mga Rekord. – Ang mga rekord ay 
dapat, sa loob ng apatnaput-walong (48) oras mula sa pagtanggap ng 
desisyon/kautusan, maipadala ng Manananggol Pambayan sa SAC Service/RSACU sa 
mga sumusunod na kaso: 
 

1) Mga petisyon para sa pagsusuri (Petition for Review) sa Hukuman ng Pag-
aapela ng mga desisyon ng Panrehiyong Hukuman sa Paglilitis, sa paggamit 
ng kaniyang hurisdiksyon ng apela; 

 
2) Mga apela sa mga natatanging kasong sibil tulad ng mga petisyon para sa 

certiorari, prohibition, o mandamus; at, 
 

3) Mga petisyon para sa pagsusuring certiorari ng mga desisyon ng 
Sandiganbayan. 

 
ARTIKULO 6. Mga Kaso ng Habeas Corpus. – Ang mga kahilingan para sa 

pagpapalabas ng Kalatas ng Habeas Corpus ay dapat ihain ng Manananggol Pambayan 
na may hawak ng kaso, sa harap ng Hukuman sa Pamilya, o kung wala nito, sa 
nakatalagang Panrehiyong Hukuman sa Paglilitis. Kung may mga pambihira at 
napakahalagang dahilan para sa pagsasampa nito sa Hukuman ng Pag-aapela, ang 
kaso ay dapat i-endorso sa SAC Service/RSACU. 
 

Kung ang isang apela ay ihahain, dapat itong maisakatuparan sa loob ng 
apatnaput-walong (48) oras mula sa abiso ng paghatol. Ang mga tala ng kaso ay dapat 
na maipadala kaagad sa SAC Service/RSACU pagkatapos ng paghahain ng Abiso ng 
Apela. 
 

ARTIKULO 7. Mga Apela ng Katunggaling Partido. – Kung ang katunggaling 
partido ay naghain ng apela, ang mga rekord ng kaso ay ipapasa kaagad sa SAC 
Service/RSACU pagkatapos malaman ang tungkol sa pag-apela, o paghahain ng 
petisyon, o palibot-sulat ng apela ng kalaban na partido. 
 

ARTIKULO 8. Mga Responsibilidad ng SAC Service/RSACU. – Bagaman ang 
paunang pagsusuri ng merito at kaangkupan ng isang apela ay ginagawa sa antas ng 
Distritong Tanggapan ng PAO, ang SAC Service/RSACU ang huling magpapasya kung 
ang apela ay makatwiran, at kung ang teoryang pinagtibay, mga isyu na iniharap, at 
paraan ng apela na ginawa ng Manananggol Pambayan sa paglilitis ay wasto. 
 

Kung ang SAC Service/RSACU ay walang makitang merito sa apela, o 
naniniwala na ang hakbang na isinagawa ay hindi tama, at hindi na maiwawasto, ang 
kaukulang rekomendasyon upang ituring ang kaso na tapos na ay dapat isumite sa 
Punong Manananggol Pambayan para sa kanyang pahintulot. 
 

Ihahain lamang ng SAC Service/RSACU ang kanyang representasyon sa kliyente 
kapag natanggap na nito ang kumpletong rekord ng kaso. Ang ganitong representasyon 
bilang kapalit ng Manananggol Pambayan sa paglilitis ay nagtatanggal sa huli ng mga 
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responsibilidad kaugnay sa kaso. 
 

Tungkulin ng SAC Service/RSACU na bigyan ang Manananggol Pambayan o ang 
Pandistritong Manananggol Pambayan ng sipi ng desisyon sa sandaling matanggap ito 
mula sa hukuman ng apela. 
 

ARTIKULO 9. Pagsubaybay sa Pagsunod sa Mga Alituntunin. – Ang SAC 
Service/RSACU ay dapat na masusing sumubaybay na naisasakatuparan ng mga 
Manananggol Pambayan sa mga distrito ang Kabanatang ito. Kung kinakailangan, dapat 
silang matawagan ng pansin hinggil sa mga pangangailangang hindi pa natutugunan, o 
anumang mga paglabag na maaaring nagawa. Dapat nitong ipaalam sa Panrehiyong 
Manananggol Pambayan at sa Punong Manananggol Pambayan ang mga naturang 
paglabag o pagkukulang. 
 

ARTIKULO 10. Mga Iba Pang Probisyon. – Ang mga Manananggol Pambayan 
ng PAO ay hindi dapat maghain ng Abiso ng Apela para sa isang akusado na 
pagkatapos magpiyansa ay hindi na muling nagpakita sa hukuman para sa paglilitis, 
tumakas, o isang pugante, maliban kung siya ay sumuko o nagpiyansa habang 
nakabinbin ang kanyang apela. Ang patunay ng naturang pagsuko o pagpiyansa ay 
dapat ilakip sa mga rekord na ipapasa sa SAC Service/ RSACU. (People vs. Maria Luna 
Gonzales, CA-G.R. CR. NO. 08821, September 6, 1990, citing People vs. Patajo, 
57718, November 20, 1988, En Banc. Minute Resolution). 
 
 

KABANATA XI 
SERBISYONG HINDI PANGHUKUMAN 

 
ARTIKULO 1. Saklaw. – Ang mga sumusunod ay tinaguriang mga Serbisyong 

Hindi Panghukuman:  
 

Seksyon 1.  Mga Sandaling Serbisyo: 
A. Pagpapayong legal; at, 
B. Dokumentasyon at administrasyon ng panunumpa. 

Seksyon 2.  Mga Aktibidad na Pag-abot: 

A. Pagtulong sa mga taong sumasailalim sa interogasyon ng pulisya 
o mga taong inaresto at sumasalilalim sa imbestigasyon ng 
awtoridad; 

B. Pagbisita sa kulungan; at, 
C. Pagpapakalat ng legal na karunungan at mga programang pag-

abot. 
 

ARTIKULO 2. Pagpapayong Legal. – Ang mga hiling para sa pagpapayong legal 
sa pamamagitan ng telepono o sa personal man ay dapat na matugunan agad, maliban 
na lamang kung ang problema ay kinakailangan pa ng masusing pag-aaral o 
pananaliksik, kung saan kinakailangang payuhan ang kliyente na tumawag o bumalik sa 
loob ng tatlong (3) araw,67 na kung kailan ang abogado ay dapat na handa na sa 
kanyang payo o opinyon.  Ang mga hiling ng pagpapayong legal ay hindi idadaan sa 
Sukatan ng Pagiging Maralita, ngunit dapat gumamit ng ibayong pag-iingat para ang 
mga mayayamang tao ay hindi mapakinabangan ang serbisyo ng PAO, at madaya ang 

                                                        
67 Period is changed from the original five days to be responsive to the mandate of CSC Memo Circ. No. 14, Series of 2016 
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polisiya ng Tanggapan na First Come-First Served at alituntuning patungkol sa conflict of 
interest, sa kapinsalaan ng mga kwalipikado at mahihirap na kliyente.  
 

ARTIKULO 3. Dokumentasyon.- Ang mga hiling para sa paggawa ng mga 
sinumpaang salaysay, mga paunawa, at iba pang dokumento ay dapat na matugunan 
agad. Kasama sa mga serbisyong ito ang administrasyon ng panunumpa alinsunod sa 
R.A. No. 9406. Ang mga hiling para sa dokumentasyon ay sasailalim sa Sukatan ng 
Merito at Pagiging Maralita. Gayunpaman, hindi na kailangang magsumite ng katunayan 
o ano pang pruweba ng pagkamaralita ang kliyente bilang tuntunin. Ang panunumpa nila 
sa deklarasyon ng kanilang buwanang kinikita (net income) ay sapat na, maliban na 
lamang kung may makatwirang dahilan para paniwalaan na, batay sa mga datos at 
pangyayari, ang kliyente ay hindi isang maralita. Kaya ang mga hiling para sa paggawa 
ng kasulatan ng pagbebenta ng mga ari-arian at iba pang dokumentong pang-komersiyo 
ay dapat na tanggihan. Ang mga panunumpa sa mga Manananggol Pambayan ng mga 
Special Power of Attorney na may relasyon sa hinahawakang kaso ng Opisina o 
kabilang ng Pangdaliang Serbisyo ay pinapayagan68.  
 

ARTIKULO 4. Awtoridad sa Administrasyon ng Panunumpa. – Ang mga 

Manananggol Pambayan ay may pangkalahatang awtoridad na mangasiwa ng 
panunumpa nang walang bayad, kaugnay sa kanilang pagganap sa kanilang mga 
opisyal na tungkulin.  

1) Sa administrasyon ng panunumpa, ang Manananggol Pambayan ay 
gagamit ng sumusunod na pormat o ayos: 
 

NAME OF PAO LAWYER 
POSITION/DESIGNATION 
(Pursuant to R.A. 9406) 

 
2) Pagtatala ng mga Pinangasiwaang Panunumpa. – Bawat 

Manananggol Pambayan ay kailangang magsagawa ng hiwalay na 
talaan na libro bilang rehistro ng lahat ng dokumentong kanyang 
pinanumpaan kung saan nakalagay ang petsa, maikling paglalarawan 
ng laman ng dokumento, pangalan ng nanunumpa, at mga testigo nito, 
kung meron man. 

3) Kinakailangang Pag-uulat. – Bawat Manananggol Pambayan na may 
awtoridad sa administrasyon ng panunumpa, ay dapat na magsumite 
ng buwanang pag-uulat ng lahat ng dokumentong kanyang 
pinanumpaan (FOSS.F.021), sa Lingkuran sa Pakilusang Panlabas at 
Statistika (Field Operations and Statistic Service [FOSS]).  

 
ARTICLE 5. Pagtulong Sa Mga Taong Sumasailalim sa Interogasyon ng 

Pulisya o Mga Taong Nakakulong at Sumasailalim sa Imbestigasyon ng 
Awtoridad.69 - 
 
Seksyon 1. Kahulugan ng mga Kataga. – Maiintidihan na ang kahulugan ng mga 
sumusunod ay: 

A. Custodial Investigation – Ito ang kritikal na yugto bago maisampa ang kaso 

                                                        
68 Memorandum to Atty. Jonathan P. Bosantog dated May 6, 2016 
69 Revised Standard Office P r oc ed u r e  i n  E x t e n d i n g  L e g a l  A s s i s t a n c e  D u r i n g  C u s t o d i a l  I n v es t i g a t i o n  a n d  
I n q u e s t  Proceedings, Memorandum Circular No. 002 Series of 2012.. 
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kung saan ang interogasyon ng mga pulis o iba pang awtoridad sa isang 
hindi nalutas na krimen ay hindi na pangkalahatang pagsisiyasat kung 
hindi ay nakatuon na ito sa isang partikular na tao na siyang 
pinaghihinalaan.  

B. Inquest Proceedings – Isang hindi pormal at mabilisang imbestigasyon na 
isinasagawa ng Pampublikong Taga-usig sa isang kasong kriminal na 
kinasasangkutan ng isang taong inaresto at dinakip nang walang mandato 
ng pag-aresto na inilabas ng hukuman na ang layunin ay matukoy kung 
mananatili sa kustodiya ang nasabing inaresto at masampahan ng 
kaukulang kaso sa hukuman. 

 
Seksyon 2. Saklaw. – Ang PAO ay magbibigay ng tulong legal sa mga taong inaresto, 

nakakulong o sumasailalim sa custodial investigation o inquest proceedings, na walang 
kakayanang kumuha ng kanilang sariling abogado. 
 
Seksyon 3. Mga Tungkulin at Pananagutan. - 

A. Inquest Lawyers 
1) Ang mga Manananggol Pambayan na nakatalagang magbigay serbisyong 

legal sa custodial investigation o inquest proceedings (Inquest Lawyers) ay 
dapat na magbigay ng tulong legal sa mga taong nasa custodial investigation 
o inquest proceedings na walang kakayanang kumuha ng sarili nilang 
abogado; 

2) Ang mga Inquest Lawyer ay dapat na magbigay ng epektibong payong legal 
at anumang iba pang tulong legal sa mga inarestong maralita na kliyente at 
mga tumatawag sa telepono na humihingi ng payong legal;  

3) Kung sakaling ang nakatalagang Inquest Lawyer (Duty Inquest Lawyer) ay 
hindi makakapagbigay ng tulong sa panahong siya ay nakatalaga, kailangang 
maayos at agad niya itong ipaalam sa pinuno ng kanyang pangkat (Team 
Leader) para mapalitan ng huli ang nakatalagang Inquest Lawyer; 

4) Kapag hiniling, dapat na tulungan ng Inquest Lawyer ang suspek/respondent 
ng isang kaso para mabigyan ng proteksyon ang kanyang mga karapatan na 
kaloob ng ating Saligang Batas, iba pang mga batas at pagsunod sa takdang 
proseso; 

5) Gagawin nila ang lahat ng mga iba pang tungkulin na kinakailangan para sa 
epektibong pagganap sa kanilang tungkuling inquest; at, 

6) Kailangang magsumite sila ng ulat ng lahat ng legal na aksyon at iba pang 
serbisyong legal na kanilang ipinagkaloob sa inarestong maralitang kliyente. 

B. Inquest Assistants 
1) Ang mga kawani o staff ng PAO na magbibigay tulong sa Manananggol 

Pambayan sa kanyang serbisyong legal sa custodial investigation o inquest 
proceedings (Inquest Assistants) ay gaganap ng steno-clerical functions 
bilang tulong sa mga Inquest Lawyer na nakatalaga sa isang tiyak na 
istasyon sa buong araw; 

2) Sasamahan nila ang mga nakatalagang Inquest Duty Lawyer, at itatala ang 
lahat ng tulong sa inquest at serbisyong legal na ipinagkaloob sa mga 
arestadong maralitang kliyente at maging ng mga payong legal na ibinigay sa 
telepono; 

3) Kailangang nakasuot ng pagkakakilanlan bilang empleyado ng PAO (Office 
Identification Card [ID Card]) ang Inquest Assistants habang gumaganap ng 
Inquest Duty; at, 

4) Gagawin nila ang iba pang mga tungkulin na kinakailangan para sa 
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epektibong pagganap sa kanilang mga tungkuling inquest. 
C. Mga Pangkalahatang Koordineytor at Koordineytor (Over-all 

Coordinators and Coordinators) 
1) Pangasiwaan at subaybayan ang mga pagganap ng mga Inquest Duty 

Lawyer at Inquest Duty Staff;  
2) Gumawa ng spot o sorpresang inspeksyon ng mga Inquest Duty Lawyer at 

Inquest Duty Staff para masubaybayan kung ginagawa nila ang kanilang mga 
tungkulin at kung sila ay talagang nasa istasyon ng kanilang mga trabaho;  

3) Gaganap bilang kapalit ng Inquest Duty Lawyer o Inquest Duty Staff kung sila 
ay lumiban o hindi nakapasok; at,  

4) Gagawa ng iba pang mga tungkulin na kinakailangan para sa epektibong 
pagganap sa kanilang mga tungkulin. 

D. Kalihim (Secretariat) (PAO – Tanggapan Sentral) 
1) Ang Secretariat ang tatanggap, magbubuo at magtatala ng mga ulat na 

isusumite ng Inquest Duty Lawyer; 
2) Ang mga miyembro ng Secretariat, kasama ang Pinuno at Ikalawang Pinuno, 

ang aaktong kapalit ng Inquest Duty Staff kung ito hindi makakapagtrabaho o 
lumiban. Ang Pinuno o Ikalawang Pinuno ng Secretariat ang magtatalaga 
kung sino sa mga miyembro ng Secretariat ang magiging kapalit;  

3) Ang Pinuno o Ikalawang Pinuno ng Secretariat ay magsasagawa rin ng 
sorpresang inspeksiyon para masubaybayan kung ang mga Inquest Duty 
Lawyer/Staff ay ginagawa ang kanilang mga tungkulin at nasa istasyon sila 
ng kanilang mga trabaho; 

4) Ang Secretariat ang responsable sa pagsubaybay sa pagsusumite ng mga 
ulat ng mga Inquest Duty Lawyer at ang pagpapasa ng Over-all Coordinators 
ng mga tala ng mga Inquest Duty Lawyer na hindi nakapagsumite ng 
kanilang mga ulat; at 

5) Gagawin nila ang lahat ng gawain na kinakailangan para sa epektibong 
pagganap ng kanilang mga tungkulin. 

 
Section 4. Pamamaraan Habang May Custodial Investigations o Inquest 
Proceedings. – 

A. Ang mga Manananggol Pambayan ay magbibigay ng legal na tulong sa mga 
taong inaresto, ikinulong o sumasailalim sa custodial investigation o inquest 
proceedings na hindi kayang kumuha ng kanilang sariling abogado; 

B. Kapapanayamin ng Manananggol Pambayan ang taong naaresto o nakulong 
para malaman ang kanyang personal na datos, ang petsa, oras at lugar kung 
saan ito inaresto o ikinulong, at ang mga pangyayari na naging dahilan sa 
pagkaka-aresto nito; 

C. Kung ang taong inaresto o ikinulong ay lumilitaw na edad labinlima (15) o 
mas mababa pa, dapat itong ipaalam ng Manananggol Pambayan sa 
imbestigador at hingin dito na isangguni ang bata sa lokal na DSWD para sa 
wastong disposisyon alinsunod sa R.A. Bilang 9344 na kilala bilang Juvenile 
Justice and Welfare Act of 2006, na inamyendahan ng R.A. No.10630; 

D. Kung ang taong inaresto o ikinulong ay mukhang lampas ng labinlima (15) 
ngunit mas mababa sa labing-walong (18) taong gulang, dapat hingin ng 
Manananggol Pambayan sa imbestigador na tukuyin kung ang bata ay 
kumilos nang may pagka-unawa, at kung ito ay walang pagka-unawa dapat 
hingin ang agarang pagpalaya sa inaresto o ikinulong na bata;   

E. Dapat tukuyin ng Manananggol Pambayan kung ang inaresto o ikinulong na 
tao ay biktima ng pagpapahirap, at kung totoo, hingin na agarang dalhin sa 
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pinakamalapit na doktor ng gobyerno o sa kawalan nito ay dalhin sa 
pinakamalapit na pribadong doktor para sa lubusang medical at pisikal na 
pagsusuri, alinsunod sa R.A. No. 9574, na kilala bilang Anti-Torture Act of 
2009.  

F. Kung sa paniniwala ng Manananggol Pambayan na sa custodial 
investigation, ang mga ebidensiya na nasa kamay ng mga 
umaresto/imbestigador ay hindi sapat para masampahan ng kaso ang taong 
inaresto o ikinulong, dapat ay hingin niya ang agarang pagpapalaya sa 
inaresto o ikinulong na tao habang iniimbestigahan ang kaso; 

G. Kapag ang hiling na pagpapalaya ay tinutulan, dapat hingin ng Manananggol 
Pambayan na ipasa ng imbestigador ang talaan ng kaso sa nakatagang 
Taga-usig (Inquest Prosecutor) para sa inquest proceedings; 

H. Kung sakaling ang inaresto o ikinulong na tao ay gustong umamin o gumawa 
ng extra-judicial confession, dapat siguraduhin ng tumutulong na 
Manananggol Pambayan na bibigyan ang tao ng sapat na pagkakataon na 
gawin ito nang kusang-loob at may buong kaalaman, napaintindi sa kanya 
ang kahihinatnan ng paggawa ng kanyang extra-judicial confession at 
pinayuhan siya na walang pwedeng mamilit na pirmahan ito sa pamamagitan 
ng pagsasabi rito ng kanyang mga Miranda Rights kaloob ng ating Saligang 
Batas at alinsunod sa R.A. No. 7438;70 

I. Kung sakaling magpumilit ang inaresto o ikinulong na tao na gumawa ng 
extra-judicial confession kahit na pinayuhan na siya ng kanyang mga 
karapatan sa naunang talata, ang Manananggol Pambayan ay dapat na: 

1) Naroon sa lahat ng yugto ng paggawa; 
2) Siguraduin na ang naaresto o ikinulong na tao ay pinagkaloob ng 

lahat ng karapatan alinsunod sa Seksyon 2 ng R.A. No. 7438; at,  
3) Basahin at ipaintindi nang wasto sa inaresto o ikinulong na tao sa 

wikang kabisado at nainintindihan niya ang laman ng kanyang extra-
judicial confession bago nito lagdaan o ilagay ang kanyang marka 
ng hinlalaki. 

J. Dapat tukuyin ng Manananggol Pambayan kung wasto ba na ang kaso ay 
sumailalim sa inquest proceedings, at kung hindi, hingin sa nagsisiyasat na 
Taga-usig na palayain ang arestado o ikinulong na tao habang 
iniimbestigahan ang kaso. Kung hindi naman, dapat na payuhan ng 
Manananggol Pambayan ang taong inaresto o ikinulong sa pinakamainam na 
aksyon para maprotektahan ang kanyang mga karapatan. Dapat din na 
tulungan ng Manananggol Pambayan na maaprubahan ang pagbawas sa 
piyansa at ang pagbabayad nito; 

K. Kapag gusto ng inaresto o ikinulong na tao na ipatupad ang kanyang 
kaparatan sa preliminary investigation, tutulungan ng Manananggol 
Pambayan na gumawa ng nararapat na waiver ng probisyon ng Artikulo 125 
ng Kodigo Penal ng Pilipinas; 

L. Ang bawat Pandistritong Manananggol Pambayan ay may responsibilidad na 
magtalaga ng mga Manananggol Pambayan at mga kawani para tumugon sa 
mga hiling na tulong legal mula sa mga istasyon ng pulis, presinto at 
kulungan, partikular na habang mayroong custodial investigation o inquest 
proceedings, at pagbisita sa mga kulungan, kahit na ito ay lampas na sa 
normal na oras ng trabaho, pista opisyal, o maging Sabado o Linggo man.  

                                                        
70 An Act Defining Certain Rights of Person Arrested, Detained or Under Custodial Investigation As Well As the Duties of the Arresting, 

Detaining and Investigating Officers, and Providing Penalties for Violations Thereof. 
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M. Maagang ihahanda ng mga Pandistritong Manananggol Pambayan at 
Panrehiyong Manananggol Pambayan ang mga skedyul ng mga inquest 
duties ng mga abogado at kawani at ipapasa ito sampung (10) araw bago 
ang simula ng bawat buwan; 

N. Ang bawat abogado at kawani ay gaganap ng kanilang inquest duties sa 
pamamagitan ng serbisyo legal, kapag hiniling ng Police Station Commander 
o ng kanyang awtorisadong kinatawan, para sa inquest proceedings at 
pagbisita sa kulungan, kahit na lampas na sa normal na oras ng trabaho, 
pista opisyal, Sabado o Linggo; 

O. Ang Inquest Duty Lawyer at Staff na nakatalaga sa mga Rehiyonal at 
Distritong Tanggapan ng PAO tuwing pista opisyal, Sabado o Linggo ay 
gaganap ng inquest duty simula ika-walo ng umaga (8:00 a.m.) hanggang 
ika-lima ng hapon (5:00 p.m.), at yung mga nakatalaga sa gabi ay gaganap 
ng inquest duty simula ika-lima ng hapon (5:00 p.m.) hanggang ika-sampu ng 
gabi (10:00 p.m.); 

P. Ang mga Panrehiyong Manananggol Pambayan ang mangunguna at 
susubaybay sa pagtalima ng mga abogado at kawani sa ilalim ng kanilang 
pangangasiwa para masigurado na mabisa ang pagbibigay ng serbisyo 
tuwing kinakailangan sa inquest proceedings at pagbisita sa mga kulungan; 

Q. Ang mga Panrehiyong Manananggol Pambayan at Pandistritong 
Manananggol Pambayan ang titiyak na matatawagan ng mga Station 
Commanders ang mga telepono ng mga opisina ng mga distrito sa normal na 
oras ng trabaho at mga mobile na telepono naman kapag lampas na sa 
normal na oras ng trabaho para sa mabisang koordinasyon, at maayos na 
pagpasa ng mga hiling na pagtulong sa custodial investigation o inquest 
proceedings; 

R. Ang Inquest Duty Lawyer at Staff ay palaging “on call” para paglingkuran ang 
mga legal na pangangailangan ng mga arestadong tao sa mga istasyon ng 
pulis sa loob ng teritoryo o hurisdiksyon ng kanilang distrito; 

S. Ang pagpapalit ng nakatalagang araw ng tungkulin ay pinapayagan lamang 
sa mga hindi inaasahang pangyayari (isasailalim sa pag-apruba ng 
Panrehiyong Manananggol Pambayan o Pandistritong Manananggol 
Pambayan na nangangasiwa); 

T. Gagamitin ng mga Inquest Duty Lawyer at Staff ang kanilang sariling 
buwanang Daily Time Record (DTR) card para maitala ang kanilang 
pagtalima sa araw ng kanilang tungkulin; 

U. Gagamitin ng Inquest Duty Lawyer at Staff ang numero ng telepono ng 
kanilang field office para sa pakikipag-usap nila sa mga presinto ng pulis at 
sa publiko; 

V. Inquest duty sa panahon ng pista opisyal. – Ang mga Night Duty Lawyer at 
Staff na tumalima sa kanilang inquest duty sa gabi ng Linggo, Lunes, Martes, 
Miyerkules at Huwebes ay papasok pa rin sa susunod na araw, maliban na 
lamang kapag idineklara ang susunod na araw bilang pista opisyal. Sa 
ganitong sitwasyon, ang Panrehiyong Manananggol Pambayan at 
Pandistritong Manananggol Pambayan na mangangasiwa ay makikipag-
ugnayan sa Tanggapan Sentral ng PAO para sa paggawa ng tala ng mga 
Night Duty Lawyer at Night Duty Staff para sa araw ng pista opisyal na iyon; 

W. Kinakailangan na magsumite ng ulat ng kanilang ginawa ang Inquest Duty 
Lawyer na tinulungan ng Inquest Duty Staff sa Pandistritong Manananggol 
Pambayan na nangangasiwa sa kanila sa loob ng tatlong (3) araw 
pagkatapos ng kanilang pagtalima sa kanilang tungkulin alinsunod sa 
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Memorandum Sirkular Blg. 002 Serye ng 2008; 
X. Ipapadala ng DPA sa Panrehiyong Manananggol Pambayan ang talaan ng 

ginawa ng Inquest Duty Lawyer at Staff, kasama ng ibang mga buwanang 
ulat, ayon sa iniatas na pamamaraan; 

Y. Gagamitin ng Inquest Duty Lawyer at Staff ang umiiral na Inquest Report 
Form para sa nasabing ulat (FOSS.F.007); 

Z. Ang kabiguang magpasa ng kinakailangang ulat ay magbubunga ng 
pansamantalang pagpigil sa Representation and Transportation Allowance 
(RATA) ng abogado;  

AA. Ang Panrehiyong Manananggol Pambayan o Pandistritong Manananggol 
Pambayan ang may responsibildad sa pagsusubaybay sa pagpasa ng mga 
nasabing ulat at pagpasa sa PAO-Tanggapan Sentral ng talaan ng mga 
Inquest Duty Lawyer and Staff na nakaligtaang magpasa ng ulat; at, 

BB. Ang Panrehiyong Manananggol Pambayan ang gagawa ng pinagsama-
samang ulat na ipapasa sa Punong Manananggol Pambayan sa loob ng 
unang limang (5) araw ng sumusunod na buwan, gagamitin ito sa pagtukoy 
ng mga tauhan na kwalipikadong tumanggap ng inquest allowance, 
sasailalim sa pagkakaroon ng pondo, pati na sa tuntunin at regulasyon ng 
Kagawaran ng Badyet at Pamamahala (Deparment of Budget and 
Manangement [DBM]) at CSC. 

 
Seksyon 5. Karagdagang Aplikasyon. – Ang mga probisyon ng PAO Memorandum 

Sirkular Blg. 002 Serye ng 2008, na may petsang ika-14 ng Setyembre 2010, at 
Memorandum Sirkular Blg. 002 Serye ng 2011 ay may karagdagang aplikasyon dito. 
 

ARTIKULO 6. Mga Kinikilalang Pamamaraan sa Pamamalakad (Standard 
Operating Procedures) Habang Bumibisita sa mga Kulungan at Holding Centers71 
 
Seksyon 1. Alituntunin sa Pagbisita. – 

A. Ang mga Rehiyonal at Distritong Tanggapan ng PAO ay dapat na bumisita sa 
mga kulungan na nasa kanilang teritoryo o hurisdiksyon na hindi bababa sa isang 
beses sa isang linggo. 

B. Kailangang maaprubahan muna ng Panrehiyong Manananggol Pambayan o 
Pandistritong Manananggol Pambayan na nangangasiwa rito ang pagbisita ng 
mga Manananggol Pambayan at kawani sa mga kulungan bago gawin ito. 

C. Pagkatapos ng pagbisita, dapat na kumuha ng patunay ng pagharap (Certificate 
of Appearance) ang mga Manananggol Pambayan at kawani sa mga kulungang 
binisita nila. Ang bawat pagbisita ay ilalagay sa kani-kanilang DTRs. 

D. Ang mga Manananggol Pambayan at kawani ay gagawin ang kani-kanilang 
karaniwang katungkulan at gaganapin ang ibang pang mga tungkulin na ibibigay 
sa kanila ng Punong Manananggol Pambayan, at gagawin ang lahat ng mga 
gawain na kailangan para sa mabisa at maayos na pagbibigay ng serbisyo. 

 
Seksyon 2. Dokumentasyon. – Ang mga impormasyon, ngunit hindi limitado sa mga 

sumusunod, ang kakalapin sa panayam sa mga nakakulong (Persons Deprived of 

                                                        
71 Memorandum Circular No. 003, Series of 2012 
 

MOA with BJMP signed on May 31, 2016 under Par II. SPECIFIC RESPONSIBILITIES OF PAO a) Apprise the newly 

committed inmates of their constitutional rights and various modes of early releases through applicable laws during regular 
weekly orientation of newly committed inmates. b) xxx c) Allot at least one day per week or as needed, for the execu-
tion of said forms in the presence of a Public Attorney during weekly orientation of newly committed inmates. 
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Liberty [PDLs]) habang binibisita sila sa kanilang kulungan: 
A. Sino sa mga nakakulong ang walang abogado; 
B. Sino sa kanila ang nakakulong na katumbas na o higit pa sa 

pinakamahabang pataw ng parusa base sa isinampang reklamo laban sa 
kanila; 

C. Sino sa kanila ang nakakulong na katumbas na o higit pa sa 
pinakamababang pataw ng parusa base sa isinampang reklamo laban sa 
kanila. Ang mga nakakulong nang katumbas na o higit pa sa 
pinakamababang pataw na parusa ay pagsasabihan na pwede nilang 
kunin ang serbisyo ng PAO na walang anumang bayad at sa pamamagitan 
ng angkop na mosyon ay maaari silang lumaya sa pamamagitan ng 
mababang piyansa, o sa kanilang recognizance, depende sa sitwasyon. 
(Article 29, RPC). Sa interes ng katarungan, ang pagkakadiskubre ng 
ganoong klaseng sitwasyon ay ipapaalam sa abogado ng PDL, kung 
sakaling mayroon siyang sariling abogado. Sa kabilang banda, ang 
Manananggol Pambayan na humahawak sa kaso ay dapat na agad 
pagsabihan para sa agarang aksyon;    

D. Mga kaso ng PDLs na hindi pa nababasahan ng kaso sa korte sa panahon 
na itinakda ng Speedy Trial Act; at, 

E. Mga kasong nangangailangan ng pagpapalabas sa mga kulungan ng mga 
bata alinsunod sa mga probisyon ng R.A. No. 9344 (Juvenile Justice and 
Welfare Act of 2006).   

 
Seksyon 3. Pagtatala at Paguulat ng Pagbisita sa Kulungan. – Ang pagbibisita sa 

kulungan ay itinatala gamit ang Jail Visitation Interview Sheet (VIS) (FOSS.F.009) na 
nagpapakita ng mga sumusunod na datos: 

A. Pangalan ng PDL na kinapayanam; 
B. Edad; 
C. Kasarian; 
D. Petsa ng Pagkakulong; 
E. Krimen/Pagkakasalang Isinampa; 
F. Korte kung saan nakasampa ang kaso; 
G. Humahawak na Manananggol Pambayan; 
H. Legal na mga problema; 
I. Rekomendasyon; at, 
J. Iba pang kailangan/may kaugnayang impormasyon. 

 
Section 4. Mga Nagawa. – Ang mga nagawa habang bumibisita sa kulungan ay dapat 

na ilagay sa Jail Visitation Accomplishment Report (VAR) (FOSS.F.008) na dapat 
naglalaman ng mga sumusunod na impormasyon: 

A. Pangalan ng PDL/CICL na kinapanayam; 
B. Nakipagpanayam na abogado; 
C. Petsa ng panayam; 
D. Humahawak na Manananggol Pambayan; 
E. Rekomendasyon; 
F. Mga ginawa; 
G. Petsa ng mga ginawa; at, 
H. Lagda ng Humahawak na Manananggol Pambayan. 

 
Seksyon 5. Pagsangguni sa Humahawak na Mananaggol Pambayan. – Kung ang 

nakapanayam na Manananggol Pambayan ay hindi ang humahawak na Manananggol 
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Pambayan, dapat na makipag-ugnayan agad sa humahawak na Manananggol 
Pambayan. 
 
Seksyon 6. Mga Tungkulin ng Humahawak ng Manananggol Pambayan. – Ang 
humahawak na Manananggol Pambayan ay dapat na magsumite ng ulat sa Panrehiyong 
Manananggol Pambayan o Pandistritong Manananggol Pambayan ng mga ginawa 
niyang aksyon base sa rekomendasyon o mga napag-alaman na nakalagay sa VIS, sa 
loob ng limang (5) araw galing sa petsa ng panayam or pag-sangguni. 
 
Seksyon 7. Mga Ibang Kaugnay na Aktibidad sa Kulungan. – Kung maari, ang mga 

serbisyong medikal, dental o optical ay maaring gawin kasabay ng pagbisita sa kulungan 
sa pakikipagtulungan sa ibang ahensya ng gobyerno, samahang sibiko o mga lokal na 
pamahalaan. 
 
Seksyon 8. Karagdagang Aplikasyon. – Ang mga probisyon ng Memorandum Sirkular 
Blg. 007, Serye ng 2010, na kilala bilang Code of Conduct for Public Attorneys and 
Employees, ay may karagdagang gamit dito. 
 
 ARTIKULO 7.  Pagpapakalat ng Karunungang Legal at Programang Pag-abot 
ng Tulong.72 - 
 
Seksyon 1. Saklaw. Saklaw nito ang mga aktibidad ng PAO na patungkol sa 

pagpapakalat ng legal na impormasyon, konsultasyon/pagpapayo, pagtuturo, at iba pang 
mga dagliang serbisyo na isinasagawa sa antas ng komunidad. Ang mga programa sa 
pagpapakalat ng karunungang legal at pag-abot ng tulong ay hindi limitado sa 
sumusunod: 

A. Mga Programa na sinimulan ng Punong Manananggol Pambayan; 
B. Mga programa sa pakikipag-tulungan sa ibang ahensiya ng goberno, lokal na 

pamahalaan/samahang sibiko; 
C. Mga pagtuturo dahil sa imbitasyon ng ibang mga ahensiya, lokal na 

pamahalaan/samahang sibiko; at 
D. Iba pang may kaugnayan na aktibidad. 

 
Seksyon 2.  Pamamaraan. – 

A. Pamamaraan sa Pangangasiwa ng Pagpapakalat ng Impormasyong 
Legal at Programang Pag-abot ng Tulong. – 

1) Bilang parte ng pagpapakalat ng impormasyong legal ng PAO, ang 
mga Distritong Tanggapan ng PAO sa bawat rehiyon ay mangangasiwa 
ng programang pag-abot ng tulong na hindi bababa sa isang beses 
kada buwan. 

2) Ang Pandistritong Manananggol Pambayan ang tutukoy, sa 
pakikipagtulungan sa mga Punong Barangay o anumang ahensiya ng 
gobyerno/lokal na pamahalaan/samahang sibiko, sa paksa, mga 
takdang tagapakinig, iskedyul at iba pang kaugnay na usapin. 

3) Ang Pandistritong Manananggol Pambayan ang magtatalaga ng mga 
abogado at kawani na magsasagawa ng aktibidad na pag-abot. 

B. Ang Programang Pag-abot ng Tulong ay Hindi Magiging Sagabal sa 
mga Iskedyul ng Paglilitis. – Sisiguraduhin ng Pandistritong Manananggol 

                                                        
72 Memorandum Circular No. 004, Series of 2012 Standard Operating Procedure in the Conduct of Barangay Legal 

Information Dissemination and Outreach Program. 
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Pambayan na hindi magiging sagabal o maantala ng programang pag-abot 
ng tulong ang mga iskedyul ng paglilitis ng mga Manananggol Pambayan.  

C. Kailan Isasagawa ang Aktibidad na Pag-abot ng Tulong. – Ang aktibidad 

na pag-abot ng tulong ay pwedeng gawin matapos ang paglilitis sa normal 
na oras ng trabaho o sa labas ng normal na oras ng trabaho o kahit na 
tuwing Sabado o Linggo. 

 
Seksyon 3.  Pagtatala /Pag-uulat. – 

A. Opisyal na Talaang-aklat (Logbook) at Sistema ng Pagtala. – Isang 
hiwalay na talaang-aklat at sistema ng pagtala ang dapat na panatilihin ng 
opisina para sa pagpapakalat ng legal na impormasyon at programang pag-
abot. 

B. Pag-uulat. – Pagkatapos ng aktibidad na pag-abot ng tulong, gagawa ng 
buwanang pag-uulat na ipapasa sa Panrehiyong Manananggol Pambayan 
ang Pandistritong Manananggol Pambayan, ang detalye ng aktibidad ay ang 
sumusunod: 

1) Petsa ng aktibidad;  
2) Pangalan ng Barangay/Opisina at ng 

Siyudad/Munisipyo kung saan ginanap ang aktibidad;  
3) Aktibidad na ginawa;  
4) Paksa; at, 
5) Bilang ng benepisyaryo.  

C. Pagsasama sa buwanang pag-uulat. – Dapat isama ng Manananggol 
Pambayan sa Legal Outreach Services Report (FOSS.F.010) at Individual 
Performance Report (FOSS.F.029) ang lahat ng aktibidades na pag-abot ng 
tulong na ginawa sa loob ng isang buwan. 

 
Seksyon 4. Karagdagang Aplikasyon. – Ang mga probisyon ng Memorandum Sirkular 

Blg. 007, Serye ng 2010, na kilala bilang Code of Conduct for Public Attorneys and 
Employees, ay may karagdagang gamit dito.  
 

KABANATA XII 
PAGTATALA AT PAGUULAT NG MGA KASO AT SERBISYO 

 

ARTIKULO 1. Pagtatala. – Lahat ng mga hiling para sa legal na tulong ay itatala 
ayon sa sumusunod: 

1) Ang Interview Sheet ay pupunuin ng nagpanayam, at lalagdaan ng kliyente. 
Ang gawa nang Interview Sheet ay ilalakip sa folder ng kaso; 

2) Ang itinalagang numerong pang-kontrol (control number) ay dapat na makita 
sa lahat ng mga form. Ang pagtalaga ng control number ay depende sa 
pagkasunod-sunod ng tanggap ng kaso, anuman ang kanilang klasipikasyon 
kaya dapat ay walang hiwalay na control number para sa panghukuman at 
hindi panghukumang kaso.   
Ang pagbibigay ng control number ay dapat sunod-sunod, magsisimula sa 
Enero hanggang sa Disyembre ng bawat taon.  
Ang pagbibigay ng control number ay dapat nagpapakita ng Rehiyonal at 
Distritong Tanggapan ng PAO na humahawak ng kaso. 
Sa Tanggapan Sentral ng PAO, ang pagbibigay ng control number ay 
gagawin ng Serbisyong namamahala rito, halimbawa, FOS Service or SAC 
Service. 
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Halimbawa: 

PAO Form FOSS.F.003 – Interview Sheet 

Region  Dist. Office : Year : Month : Number 

III : San Fdo. : 2010 : March : 298 

 
3) Ang mga tinanggap na kahilingan ay itatala sa isang talaang-aklat, sa opisina 

ng Rehiyon, Distrito o Lingkurang tumanggap nito. Ang talaang-aklat ay 
dapat na may mga hanay para sa sumusunod na mga datos: pangalan ng 
kliyente, petsa kung kailang natanggap ang kahilingan, PAO Control Number, 
pangalan ng Manananggol Pambayan na itinakdang hahawak ng kaso, uri ng 
kaso o sanhi ng pagsampa ng kaso, dahilan ng paglutas ng kaso at petsa ng 
paglutas ng kaso; 

4) Ang paglilipat ng mga kaso na inaprubahan ng Panrehiyong Manananggol 
Pambayan, Pandistritong Manananggol Pambayan o Pinuno ng Lingkuran ay 
itatala sa Transfer of Cases form (FOSS.F.036).  Mangyayari lamang ito 
kapag may mga pagbabago sa itinakdang sangay ng hukuman para sa mga 
abogado, o ang mga kaso ay na-raffle sa ibang sangay ng hukuman, kapag 
nagretiro ang abogado, lumipat sa ibang opisina, nagbitiw o liliban sa trabaho 
nang mahigit sa limang (5) araw o ibang kaparehong sitwasyon. Ang orihinal 
ng form ay ipapasa sa Panrehiyong Manananggol Pambayan, Pandistritong 
Manananggol Pambayan o Pinuno ng Lingkuran na nangangasiwa sa mga 
abogado bilang kopya ng opisina, ang isang kopya ay sa tagapaglipat na 
abogado at isang kopya para sa pinaglipatan na abogado; 

5) Ang Case History form (FOSS.F.037) ay ilalakip sa folder ng kaso, para roon 
itatala ang pagsulong ng kaso, at iba pang dokumentong ipinasa o 
natanggap sa korte, petsa ng mga paglilitis, mga testigong naiharap na sa 
korte sa direct o cross-examination, at mga dokumentong eksibit;  

6) Ang serbisyo sa custodial investigation at inquest investigation ay maayos na 
itatala sa talaang-aklat ng mga kliyente (client logbook) at isasama sa 
Individual Performance Report (FOSS.F.029); 

7) Ang mga aktibidad habang bumibisita sa kulungan ay itatala sa Jail Visitation 
Interview Sheet at Jail Visitation Accomplishment Report (FOSS.F.008 at 
FOSS.F.009, ayon sa pagkabanggit), na maglalaman ng mga pangalan ng 
mga taong binisita, mga nakapanayam na PDLs at mga ginawang aksyon sa 
kanilang mga problema, bukod pa sa iba. Ang sinabing mga aktibidad ay 
isasali sa mga buwanang indibidwal na pag-uulat ng mga Manananggol 
Pambayan.  

 
ARTIKULO 2. Pag-uulat. – Lahat ng abogado ay kailangang magsumite ng mga 
sumusunod na mga pag-uulat: 

1) Buwanang Pag-uulat.- 
a) Ang mga Manananggol Pambayan ay magsusumite sa kanilang mga 

Pandistritong Manananggol Pambayan o Pinuno ng Lingkuran ng 
istatistika ng kanilang nabigay na panghukuman, pang-mala-hukuman 
at panandaliang serbisyo, kasama na ang limitadong serbisyo at 
aktibidad na pag-abot ng tulong na gamit ang mga itinakdang mga 
pormas na hindi lalampas sa unang dalawang (2) araw ng trabaho ng 
sumusunod na buwan. 

b) Pagsasamahin ng Pandistritong Manananggol Pambayan o Pinuno ng 
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Lingkuran ang lahat ng buwanang pag-uulat at agarang ipapasa ang 
orihinal ng mga ulat, kasama na ang pinagsamang ulat ng Unit Head 
sa Rehiyonal na Tanggapan ng PAO sa loob ng unang apat (4) na 
araw ng trabaho ng sumusunod na buwan. Ang isang kopya ng mga 
ulat ay pananatilihin bilang kopya ng Distritong Tanggapan ng PAO; 
at, 

c) Pagsasamahin ng Rehiyonal na Tanggapan ng PAO ang mga ulat ng 
mga Distritong Tanggapan ng PAO at ipapasa ang mga orihinal ng 
mga ulat, kasama na ang pinagsamang ulat ng Rehiyonal na 
Tanggapan, sa Tanggapan ng Punong Manananggol Pambayan sa 
pamamagitan ng FOSS sa loob ng unang anim (6) na araw ng trabaho 
ng sumusunod na buwan. Ang isang kopya ng ulat ay pananatilihin 
bilang kopya ng Rehiyonal na Tanggapan.  

2) Ulat sa Katapusan ng Taon. – 
a) Dagdag sa mga buwanang ulat, ang mga Manananggol Pambayan ay 

magsusumite ng Year-end Inventory of Cases (FOSS.F.034) sa 
kanilang Pandistritong Manananggol Pambayan o Pinuno ng 
Lingkuran sa loob ng unang dalawang araw ng trabaho ng 
sumusunod na taon; 

b) Agarang ipagsasama ng mga Pandistritong Manananggol Pambayan 
ang mga orihinal ng mga ulat at ipapasa sa Rehiyonal na Tanggapan 
ng PAO, sa loob ng unang apat (4) na araw ng trabaho ng 
sumusunod na taon. Ang isang kopya ng mga ulat ay pananatilihin 
bilang kopya ng Distritong Tanggapan; at  

c) Pagsasamahin ng Rehiyonal na Tanggapan ng PAO ang mga ulat sa 
katapusan ng taon at ipapasa sa Tanggapan ng Punong 
Manananggol Pambayan sa pamamagitan ng FOSS, sa loob ng 
unang anim na araw ng trabaho ng sumusunod na taon. 

3) Ang mga ulat na binanggit sa mga artikulong ito ay ipapadala din sa 
pamamagitan ng electronic mail (e-mail) alinsunod sa itinakdang 
pamamaraan. Sa mga Distritong Tanggapan na wala o mahina ang 
access sa internet, ang pagpasa ng CD na naglalaman ng lahat ng ulat 
ay sapat na.  
 

 
KABANATA XIII 

GASTOS SA LITIGASYON AT BAYAD SA NAIPANALONG KASO 
 

ARTIKULO 1. Pagkalibre sa Pagbabayad ng Bayarin sa Korte at Gastos ng 
Paglilitis. – Ang mga kliyente ng PAO ay libre sa pagbabayad ng docket at iba pang 
bayarin kaugnay ng pagsasampa ng kaso sa hukuman, at ibang mala-hukumang 
kinatawan, bilang orihinal na paghahabla o pag apela. (Seksyon 6, tal. 5  R.A. No. 9406) 
 

ARTIKULO 2. Pagkalibre sa Bayarin sa Paghahain ng Reklamo na Isinampa 
sa Tanggapan ng Taga-usig. – Base sa Memorandum na may petsang ika-4 ng Enero, 
2005 na inilabas ng noong Kalihim ng Katarungan na si Raul M. Gonzalez, at inulit sa 
Department Circular No. 46 na may ika-25 ng Hunyo, 2010 na inilabas ng noon ay 
Kalihim ng Departamento ng Katarungan na si Alberto C. Agra, ang mga maralitang 
litigante na tinutulungan ng PAO ay libre sa pagbayad ng bayarin sa paghahain ng 
reklamo sa Tanggapan ng Taga-usig. 
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ARTIKULO 3. Gastos sa Litigasyon, Bayad sa Abogado, at Contingent Fees. 
– Ang gastos sa litigasyon, bayad sa abogado at contingent fees na ipinataw sa kalaban 
ng PAO pagkatapos ng matagumpay na paglilitis ay dapat na ideposito sa National 
Treasury bilang trust fund, at pwedeng ibayad bilang special allowance sa mga 
pinahihintulutang opisyal at abogado ng PAO. (Section 6, par. 6, R.A. No. 9406) 
 

ARTIKULO 4. Resibo para sa Contingent Fees at Bayad sa Abogado. – Ang 
humahawak na Manananggol Pambayan ay hihilingin sa Tanggapan ng Klerk ng 
Hukuman (Office of the Clerk of Court) ng mga hukuman sa unang antas (First Level 
Courts), hukuman sa ikalawang antas (Second Level Courts), Hukuman ng Pag-aapela 
(Court of Appeals) at Kataas-taasang Hukuman (Supreme Court) at mga kahera/sheriffs 
ng NLRC/DOLE at iba pang mala-hukumang kinatawan, na magbigay ng angkop na 
resibo sa mga natalong partido, kaugnay sa pagbabayad sa contingent fees at bayad sa 
abogado na ipinag-utos pabor sa kliyente ng PAO at agarang ibibigay ito sa kahera ng 
PAO para madeposito sa National Treasury. 
 

KABANATA XIV 
PRIBILEHIYO SA KOREO 

 
ARTIKULO 1. Pribilehiyo sa Koreo. – Ang PAO ay pwedeng magpadala sa 

koreo sa pamamagitan ng ordinary mail at/o registered mail with return card, na walang 
bayad, ang lahat ng mga opisyal na komunikasyon at papeles na may tuwirang 
kaugnayan sa gawain ng mga tungkulin, mga function at pagganap ng mga 
pangangasiwang administratibo sa mga tauhan nito.  (Section 6, par. 8, R.A. No. 9406) 
 

ARTIKULO 2. Form. – Ang sobre o pambalot ng may prebilehiyong koreo ay 
dapat may nakalagay sa itaas ng kaliwang bahagi na mga katagang “Public Attorney” 
kasama ang address at sa itaas ng kanang bahagi naman ang mga katagang “Private or 
unauthorized use to avoid payment of postage is penalized by fine or imprisonment, or 
both.” (Section 6, par. 9, R.A. No. 9406) 
 

ARTIKULO 3. Paglaan sa sobre at selyong goma. – Ang PAO ang maglalaan 
ng mga sobre at selyong goma para tumupad sa naunang seksyon. 
 

ARTIKULO 4. Pagtatala ng Papalabas na Koreo. – Bawat Lingkuran, Rehiyonal 
at Distritong Tanggapan ng PAO ay magpapanatili ng hiwalay na talaang-aklat (logbook) 
para maitala ang mga opisyal na komunikasyon na ipinadala sa pamamagitan ng 
ordinary mail at/o registered mail with return card, na walang bayad, at nakalagay doon 
ang petsa ng pagpadala, maikling paglalarawan ng laman ng koreo at ang registry 
receipt number, sa bawat pagkakataon. 
 

KABANATA XV 
PANUNTUNAN NG PAG-UUGALI 

 
ARTIKULO 1. Panuntunan ng Pag-uugali ng mga Manananggol Pambayan. – 

Ang pangunahing gampanin ng isang Manananggol Pambayan ay isang tagapamayapa. 
Ang gabay nila ay ang mataas na diwa ng pagkamakatarungan, pagkamatapat, may 
mabuting hangarin, at hustisya sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Ang mga kaso 
ay dapat na sinusuri para iyong mga may kahalagahan lang ang tinatanggap, at mga 
karapat-dapat lamang na mga tao ang binibigyan ng libreng tulong legal.   
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ARTIKULO 2. Sa pagbibigay ng serbisyong legal sa mga nangangailangan, 
kailangang ibigay ng mga Manananggol Pambayan ang kanilang tulong nang buong-buo 
at may ibayong pag-iingat. Kinakailangang maalam sila sa mga pinakabagong batas at 
jurisprudence.  Dapat na pag-aralang mabuti ng bawat Manananggol Pambayan ang 
mga kasong itinalaga sa kanila at siguraduhing naiintindihan nila ang mga pangyayari na 
magagamit bilang suporta sa mga kahilingan o depensa ng kliyente.  Dapat na tiyakin na 
ang pag-kopya sa mga dokumento ay kumpleto at nasa ayos.  Sa kaso ng paggawa, 
dapat asistihan ng Manananggol Pambayan ang kliyente sa pagsampa ng reklamo at 
samahan ang kliyente sa lahat ng yugto ng paglilitis, lalung-lalo na sa preliminary 
mandatory at pre-execution conferences. 

 
Ang mga Manananggol Pambayan ay dapat na magalang sa kanilang salita at 

kilos na ipinapakita sa mga kliyente at publiko. Walang kliyente na mapapabayaan. Ang 
tapat nating patakaran ay “Prompt service with a smile.” 
 

ARTIKULO 3. Dapat maging matapat ang lahat ng Manananggol Pambayan at 
empleyado sa pangangalaga ng mga rekord ng mga kaso at hindi pahihintulutan ang 
hindi awtorisadong pag-kopya o pagtanggal nito sa opisina.  
 

ARTIKULO 4. Hindi dapat mapunta sa pangangalaga ng Manananggol Pambayan 
ang anumang pera o mahahalagang bagay ng isang kliyente. Kung may mga 
babayaran, ang kliyente ang marapat na magbayad. Kapag nakipag-areglo ang kliyente, 
dapat iwasan ng Manananggol Pambayan na ilagay sa kanyang pangangalaga ang kahit 
na anumang pera o mahahalagang bagay na paksa ng areglo.   
 

Gayunpaman, kapag may iginawad na bayad sa abogado (attorney’s fees), ang 
Manananggol Pambayan ang mangangalaga nito at sisiguraduhin niya na maibibigay ito 
sa itinalagang mananagot na opisyal ng Panrehiyong Tanggapan, na makikipag-
ugnayan sa Direktor ng Lingkurang Pagpapalano ng Pananalapi at Pampangasiwaan 
(Financial Planning and Management Service [FPMS]) para maideposito ito sa National 
Treasury.  
 

ARTIKULO 5. Ang pagtanggap ng “pasalubong” o regalo galing sa mga kliyente 
ay pinaparusahan sa ilalim ng R.A. No. 6713 (Code of Conduct and Ethical Standards 
for Public Officials and Employees), samakatuwid, ay marapat na mahigpit na iniiiwasan.  
 

KABANATA XVI 
MGA KAPARUSAHAN 

 
ARTIKULO 1. Parusang Administratibo –Aksyong pangdisiplina na ayon sa 

umiiral na batas ng serbisyong sibil, mga alituntunin at regulasyon, ay isasampa laban 
sa Manananggol Pambayan at empleyado na gagawa ng mga sumusunod na mga 
gawain:  

1) Humahawak ng kaso ng mga hindi kwalipikado sa ilalim ng Sukatan ng 
Pagiging Maralita (Indigency Test), o ng mga taong hindi pinapayagang 
mabigyan ng mga serbisyo na binanggit sa Tuntunin VI (Free Legal Services) 
ng Mga Tuntunin at Regulasyong Nagpapatupad ng Batas Republika Blg. 
9406 (Implementing Rules and Regulations [IRR] of R.A. No. 9406); 

2) Humahawak ng kaso sa labas ng husgadong itinalaga sa kanya na walang 
kaukulang nakasulat na awtorisasyon; 

3) Nabigong magsumite ng buwanang o katapusan ng taong ulat sa tamang 
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oras;  
4) Naglakbay sa ibang bansa na hindi kumuha ng Permit / Authority to Travel 

Abroad galing sa Punong Manananggol Pambayan; 
5) Nabigong ipadala ang mga rekord ng mga kaso sa SAC Service sa itinakdang 

panahon ng pagpapadala; 
6) Humahawak ng mga kasong inapela sa Hukuman ng Pag-aapela, kung ang 

Manananggol Pambayan ay isang abogado sa distrito; 
7) Nabigong ihain ang apela sa itinakdang panahon, sa kapinsalaan o labag sa 

interes ng kliyente;  
8) Nabigong tumalima sa itinakdang inquest duty na walang makatwirang 

dahilan; at  
9) Anumang paglabag sa Manwal na ito, ibang mga patakaran at pagpapalabas 

ng tanggapan, at mga batas, alituntunin at regulasyon ng serbisyo sibil.  
 

ARTIKULO 2. Aksyong administratibo din ang ihahain laban sa mga walang 
katwiran at kusang-loob na lalabag sa probisyon ng R.A. No. 9406 pati na ang IRR nito, 
at hindi maaapektuhan nito ang pagsampa ng mga kasong kriminal sa ilalim ng mga 
batas penal, at mga probisyon ng R.A. No. 3019 at R.A. No. 6713.  
 

KABANATA XVII 
PANGHULING PROBISYON 

 

 
ARTIKULO 1. Nagpapawalang Bisang Sugnay. – Ang lahat ng mga paikot na 

kalatas o memorandum at anumang bahagi nila, na hindi naaayon o salungat sa kahit na 
anumang probisyon ng Manwal na ito ay pinapawalang-bisa at binabago. 
 

ARTIKULO 2. Bisa. – Ang PAO Operations Manual na ito ay magiging mabisa 
pagkatapos ng labinlimang (15) araw matapos ng pagkakalathala nito sa isang 
pahayagan na may pangkalahatang sirkulasyon. 
 

Nilagdaan sa Lungsod ng Quezon ngayong ika-labing-apat ng Disyembre, 2021. 
 
 
 
                                                           (SGD.)  DR. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA, DSD 

Punong Manananggol Pambayan 
 
 

Paunawa: Paglagda at Ratipikasyon ng mga opisyales Tanggapan ng Manananggol 
Pambayan ay naganap, at inilathala sa diyaryo na mayroong pangkalahatang 

sirkulasyon.
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KAMI, ang mga nakalagdang opisyales ng Tanggapan ng Abogado ng Bayan, ay 
inihahayag at niraratipika ang 2021 BINAGONG MANWAL NG TANGGAPAN NG ABOGADO NG 
BAYAN ngayong ika- 14th na araw ng Disyembre, 2021 dito sa Lungsog ng Quezon, Philippines. 

 
 

(SGD.
) 

SILVESTRE A. MOSING 
Kinatawang Punong Manananggol 

Pambayan Para sa Visayas at 

Mindanao 

 
 

(SGD.
) 

ANA LISA M. SORIANO 
Kinatawang Punong Manananggol 
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REVELYN V. RAMOS-DACPANO 

Panrehiyong Manananggol Pambayan 

Pambansang Rehiyong Kapital 
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HENRY M. FRANCISCO 

Panrehiyong Manananggol Pambayan 
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HONORIO M. SAGSAGO 
Panrehiyong Manananggol Pambayan 

Rehiyon I 
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JEFFERSON T. CARO 
Panrehiyong Manananggol Pambayan 
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(SGD.
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JAN STEVEN S. DUNUAN 
Panrehiyong Manananggol Pambayan 

Rehiyon III 
 
 

(SGD.
) 

MARLON E. BUAN 
Panrehiyong Manananggol Pambayan 

Rehiyon IV-A 

(SGD.
) 

HOWARD B. AREZA 
Panrehiyong Manananggol Pambayan 

Rehiyon IV-B 
 
 

(SGD.
) 

GEZEL L. GARCIA 
Panrehiyong Manananggol Pambayan 

Rehiyon V 

(SGD.
) 

JOSE EDMUND E. GUILLEN 
Panrehiyong Manananggol Pambayan 

Rehiyon VI 
 
 

(SGD.
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MARIA G-REE R. CALINAWAN 
Panrehiyong Manananggol Pambayan 

Rehiyon VII 

(SGD.
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VEVELYN O. MONSANTO 
Panrehiyong Manananggol Pambayan 

Rehiyon VIII 
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ERNIE A. MASORONG 
Officer in Charge- Panrehiyong 

Manananggol Pambayan 

Rehiyong Awtonomo ng Bangsamoro sa 
Muslim  Mindanao 
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EDGARDO D. GONZALES 

Panrehiyong Manananggol Pambayan 

Tangway Zamboanga 
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SUSEYLINE M. BAKINO-ABTARUL 

Panrehiyong Manananggol Pambayan 

Rehiyon XI 
 
 

(SGD.
) 

SERVILLANO SANTIAGO A. LORENZO, 
III 
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INGRID TRIXIA E. RULLON-NASTOR 
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Approved by: 
 

(SGD.) DR. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA, DSD 
Punong Manananggol Pambayan 
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