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Template for Question and Answer Sworn Statement 
for Murder/Homicide Case 
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1. References: 
a. European Union-Philippines Justice Support (EPJUST) Program; and 
b. PNP Criminal Investigation Manual (Revised) 2010. 

2. Please be informed that during the conduct of the nationwide Case Review 
under the auspice of the EPJUST Program, numerous defects had been noted by the 
reviewing team especially in the preparation of sworn statements of the victim and/or 
witness/es. In several instances, the sworn statement of the victim/witness was in affidavit 
form so the information/details indicated therein were very limited. Another problem noted 
was that, although some sworn statement was in Question and Answer format, the 
information/details indicated therein were disorganized and does not contain the 
necessary information/details that would satisfy the elements of a crime. 

3. The content of the sworn statement is crucial in the prosecution of a case. 
Needless to say, because the information/details indicated in the sworn statement are only 
limited, problem may also arise in the future if a case will be subjected for review. 

4. In view of the foregoing, attached is a template of a Question and Answer 
Sworn Statement which must be adopted by our investigators. Be reminded however that 
this template is only meant as a guide and not as a substitute for critical thinking. In some 
cases, certain items can probably be left out while others must be added. 

5. This format can also be downloaded from the DIDM Website (didm.pnp.gov.ph ) 

6. For strict compliance and widest dissemination. 

ALEX P L I MO TFAGUDO, CESE 
Police hief Superintendent 	 „A.1( 

Distribution: 

OCPNP 
Command Group 
RDs, PROs 1-13, COR, ARMM and NCRPO 
Dirs, NOSUs 

HQL/xtian/memo for all rds and d, nosus re q and a template_723-0401 local 3650 



GUIDE FOR QUESTION AND ANSWER (Q and A) SWORN STATEMENT FOR MURDER 
AND HOMICIDE (Tagalog version)  

MALAYA AT KUSANG LOOB NA SINUMPAANG SALAYSAY NI ERLINDA SANTOS y IBARRA 
NG PUROK 1, BARANGAY STO. CRISTO, BALANGA CITY, BATAAN (Pangalan at tirahan ng 
nagsasalaysay) NA IBINIGAY KAY SPO2 ARCHIE GARCIA CRUZ (Imbestigador), SA OPISINANG 
PANGSIYASATAN NG BALANGA CITY POLICE STATION, BALANGA CITY, BATAAN (Himpilan 
at lugar), NGAYONG IKA-3 NG ENERO 2012 (Petsa), SA GANAP NA IKA - 8:00 NG UMAGA 
(Oras), SA HARAP NG MGA SAKSING SINA SPO3 BOBBY REYES TANDOG AT FELICITAS 
AGRAVANTE SERGIO (Testigo-hindi bababa sa 2) 
x 	 x 
PASUBALI: Ikaw ay sumasailalim sa isang pagsisiyasat ukol sa isang krimen na iyong 
nasaksihan. Bago tayo magpatuloy, ipinapaalala ko sainyo na alinsunod sa itinadhana ng 
ating Saligang Batas, kayo ay may mga sumusunod na karapatan: 

Ikaw ay may karapatang manahimik at anuman ang iyong sasabihin sa pagsisiyasat 
na ito, ay maaring gamitin laban o pabor sa iyo sa anumang korte. Naiintindihan mo 
ba ito?  .  (Ang testigo ang siyang dapat rya sumulat kanyang 5agn : 

sa nya); 

Ikaw ay may karapatan na kumuha ng iyong abogado na pili upang gumabay sa iyong 
mga sasabihin. Kung ikaw ay walang kakayahang kumuha nito, ikaw ay bibigyan ng 
gobyerno. Nais mo bang kumuha ng isang abogado para gabayan ka sa 
imbestigasyong ito?    (Ang testigo ang siyang dapat na sumuiat rig icanyang 

1 	 Lhi 1 	 ?\c.inya). 

Matapos mong malaman ang iyong mga karapatan, nais mo pa bang magbigay ng 
iyong sinumpaang salaysay  f   (Ang testigo ang siyang dapat na sumulat ng 
kanyang sagot. Papinganan din ito sa kanya.) 

(Tandaan: Ito ay paalala sa testigo na ang kanyang pagbibigay ng testimonya ay may kaakibat na 
responsibilidad. Siya din ay mating makasuhan ng Perjury kung siya ay magbibigay ng maling 
sinumpaang salaysay) 

MGA TANONG AT SAGOT 

1. TANONG 	 : Ikaw ba ay nanunumpang magsasabi ng katotohanan, buong 
katotohanan at pawang katotohanan lamang sa pagsisiyasat na ito? 

	

SAGOT    (Ang testigo ang siyang dapat na sumulat ng kanyang sagot. 
Papirmahan din Ito sa  kanva) 

2. TANONG 	 : Sa anong wika mo ba nais isagawa ang pagsisayasat na ito?  (Ito ay 

Upang malayang maipalicyag ng testigo ang kanyang kaalaman ukol sa pangyayari base sa 
kanyang hang-unawa at a am na salita/wika) 
SAGOT 	 (Ang testigo ang siyang dapat na sumulat sa gagamiting wika 
sa pagbigay niya ng sala  .ay) 

3. TANONG 	 : Maari mo po bang sabihin ang iyong pangalan at iba pang mga bagay- 
bagay na inyong pagkakakilanlan? 

SAGOT 	 : Ako po ay si Erlinda Santos y Ibarra, 45 taang gulang, Filipino, kasal 
kay Christopher Santos y Manalastas, isang pampublikong guro sa Balanga City National 
High School, ipinanganak sa Bombon, Camarines Sur at kasalukuyang naninirahan sa 
Purok 1, Barangay Sto. Cristo, Balanga City, Bataan  (Bukod sa pangalan, 
edad, kapanganakan, na yonalidad, kinalalagyang sibil, trabaho at tirahan, kunin din ang iba 
pang impormasyon ng t stigo na maanng kailanganin sa hinaharap katulad ng pangalan ng 
magulang at mga kapati  ,  eskwelahang pinag-aralan at pinakamalapit na mga kamag-anakan, 
iba pa.) 

Tandaan: Ito ay isang batayan lamang at hindi pamalit sa malalim na pag-iisip. Sa ilang 
pagkakataon, ang ilang laman ng halimbawang ito ay maaring alisin o maari ding dagdagan.  
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Pahina 	 Karugtong ng malaya at kusang loob na salaysay ni Ginang Erlinda Santos y 
Ibarra na binigay ngayong ika-3 ng Enero 2012.  

Dapat Tandaan: Sa puntonq ito nq salaysay na kunq saan anq susunod na mqa tanonq ay tunqkol 
na sa detalye nq panqyayari, pinapaalalahan anq imbestiqador na dapat anq paraan nq paqtatanong 
ay sa paraanq maari nano malaman kunq anq naqanap na panqyayari ay isang kaso nq murder o 
homicide batay sa mqa sumusunod na mqa elemento at mqa qualifying circumstance:  

ELEMENTS OF MURDER: 
1. That a person was killed. 
2. That the accused killed the victim. 
3. That the killing was attended by any of the following qualifying circumstances: 

a. with treachery, taking advantage of superior strength, with the aid or armed men, or 
employing means to weaken the defense or of means or persons to insure or afford 
impunity 

b. in consideration of price, reward or promise 
c. by means of inundation, fire, poison, explosion, shipwreck, stranding of vessel, 

derailment or assault upon a street car or locomotive, fall of airship, by means of motor 
vehicles or with the use of any other means involving great waste or ruin 

d. on occasion of any of the calamities enumerated in the preceding paragraph, or of an 
earthquake, eruption of a volcano, destructive cyclone, epidemic or any other public 
calamity 

e. with evident premeditation 
f. with cruelty, by deliberately and inhumanely augmenting the suffering of the victim or 

outraging or scoffing at his person or corpse 
4. The killing is not parricide or infanticide. 

ELEMENTS OF HOMICIDE: 

1. That a person was killed. 
2. That the accused killed him without any justifying circumstances. 
3. That the accused had the intention to kill, which is presumed. 
4. That the killing was not attended by any of the qualifying circumstances of murder, or by that 

of parricide or infanticide 

04. TANONG 	 : Nauunawaan mo ba ang dahilan kung bakit ka nandito sa himpilang 
ito? 
SAGOT 	 Opo, nauunawaan ko. Ako po ay naririto upang magbigay ng salaysay 
ukol sa isang kaso ng patayan na aking nasaksihan noong ika-2 ng Enero taong 2012. 

5. TANONG 	 : Maari mo bang sabihin kung nasaan ka noong ika-2 ng Enero taong 
2012 sa ganap na 4:00 ng hapon?  (Upang bigyang diin na ang testigo ay nasa Lugar ng 

SAGOT 
City, Bataan. 

6. TANONG 
gasolinahan? 
SAGOT 
traysikel. 

: Ako po ay nasa harap ng Shell Gasoline Station, Poblacion, Balanga 

Maari mo bang sabihin kung ano ang ginagawa ninyo sa tapat ng 

: Ako po ay pauwi sa bahay nang oras na iyon at naghihintay ng 

7. TANONG 	 : Maari mo bang sabihin sa pagsisiyasat na ito kung may kakaibang 
pangyayari na naganap habang ikaw ay nasa nasabing lugar nong araw at oras na iyon? 
SAGOT 	 : Meron po. 

Tandaan: Ito ay isang batayan lamang at hindi pamalit sa malalim na pag-iisip. Sa ilang 
pagkakataon, ang ilang laman ng halimbawang ito ay maaring alisin o maari ding dagdagan.  
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Pahina 	 .  Karugtong ng malaya at kusang loob na salaysay ni Ginang Erlinda Santos y 
Ibarra na binigay ngayong ika-3 ng Enero 2012.  

8. TANONG 	 Ano naman ang iyong nasaksihan? 
SAGOT 	 (sang kaso ng barilan na aking nasaksihan noong ika-2 ng Enero 2012 
sa ganap na 4:00 ng hapon sa harap ng Shell Gasoline Station, Poblacion, Balanga City, 
Bataan. 

9. TANONG 	 :  Bago kayo magpatuloy, maari mo bang sabihin kung ikaw ay 
gumagamit ng salamin para sa mata o contact lens?  \Kung 	 tanungin ang testigo kung 

nga ito  nc  oras ng insidente. Kung hindi, tumuloy sa sunod na tanong.) 

SAGOT 

10. TANONG 	 :  Ano naman ang lagay ng panahon nang maganap ang insidente? 
SAGOT 	 Maaraw po nang araw na iyon. 

11. TANONG 	 :  Ano naman ang kundisyon ng liwanag nang maganap ang insidente 
SAGOT 	 Maliwanag po. 

12. TANONG 	 :  Mayroon bang nakaharang sainyong paningin nang maganap ang 
insidente?  (Para maipaki kung ano ang kinalalagyan ng testigo. Halimbawa, kung nasa kabila 
ng lansangan o iba pan lugar na kung saan may maaring makaapekto o makasagabal sa 
paningin ng testigo) 
SAG OT 	 Wala po. 

(Ang  puling spat na magkikasunod na tanong ay upang bigyang diin ang kalagayan ng paningin 
testigo at kung malinaw nga ba talaga niyang nakita ang biktima, salarin at ang pangyayari) 

	

/3. TANONG 	 :  Gaano ka naman kalayo sa pinangyarihang sinasabi mo? 
(SAGOT Humigit-kumulang pito hanggang sampung metro.  (Ito ay upang ipakita 

na ang testigo ay nasa  malapit  na distansya para masaksihan rig rnalinaw ang pangyayari at wala 
sa panganib na makasama sa naganap na krimen.) 

14. TANONG 	 :  Maar' mo bang isalaysay ang iyong nasaksihan sa nasabing lugar, 
petsa at oras na iyong nabanggit sa katanungang 4? 
SAGOT 	 May napadaan po na itim na Honda XRM na motorsiklo na walang 
plaka na may sakay na dalawang lalaki sa aking tapat at tumigil malapit sa convenience 
store ng gasolinahan. Bumaba po ang angkas nito na isang lalaki at naglakad papunta sa 
convenience store ng gasolinahan. Subalit, bago pa man ito makarating sa nasabing 
tindahan, hinugot niya ang isang baril sa kanyang beywang at binaril ng tatlong (3) beses 
ang isang lalaki na katalikod. 

15. TANONG 	 :  Ano ang ginagawa ng lalaki bago siya barilin? 

	

SAGOT 	 :  Nakatayo siya malapit sa kanyang kotse na nakaparada sa tapat ng 
nasabing tindahan at abala sa pakikipag-usap gamit ang kanyang cellphone, saka po siya 
binaril ng makailang beses. 

16. TANONG 	 :  Ano ang sumunod na nangyari? 

	

SAGOT 	 :  Matapos po ang tatlong (3) putok, nakita ko na natumba ang lalaki sa 
semento subalit binaril pa po siya ng dalawa (2) pang beses ng suspek. 

Tandaan: Ito ay isang batayan lamang at hindi pamalit sa malalim na pag-iisip.  Sa ilang 
pagkakataon, ang ilang laman ng halimbawang ito ay maaring alisin o maari ding dagdagan.  
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Pahina 	 . Karugtong ng malaya at kusang loob na salaysay ni Ginang Erlinda Santos y 
Ibarra na binigay ngayong ika-3 ng Enero 2012.  

17. TANONG 	 : Ano ang ginawa ng suspek matapos ang pamamaril? 
SAGOT 	 Matapos po noon, ang lalaking bumaril ay dali-daling tumakbo papunta 
sa kanyang kasama na nakasakay pa din sa motorsiklo at narinig ko po na sinabi niya 
ang mga katagang "Pinaltogakon, natayen. Pumanaw tayon!" (Binaril ko na, patay na 
siguro yon. Tara na!). Saka pa sumakay ang bumaril sa motorsiklo pero habang dahan-
dahan pong umaaandar ang motorsiklo nila, ako po ay tiningnan ng masama ng lalaking 
bumaril. Ang mga suspek po ay tumakas papunta sa direksyon ng Barangay Sto. Cristo. 

18. TANONG 	 : Ano naman po ang ginawa ninyo habang nagaganap ang insidente? 
SAGOT 	 : Kahit ako po ay nagulat at natakot, hindi po ako nakakilos mula sa 
aking kinakatayuan at ako ay nakatingin pa din sa nagaganap na pangyayari. 

19. TANONG 	 : May iba ka pa bang taong nakita sa lugar ng pinangyarihan? 
SAGOT 	 : Nakita ko po ang security guard ng gasolinahan. Nang pinuntahan na 
po namin ng security guard ang biktima, mayron na pong mga tao na nakapalibot sa 
kanya, Nakita ko po yong dalawang (2) gasoline boys, isang traffic enforcer na may 
apelyidong "Santos", at marami pa pong iba.  idiiga t 	 p,„4,,galan ng ibQ 

„ „ .  bukod sa nagsasalaysay, meron pang ibang 
mga nakasaksi sa pang yari. Sa ganon, kung kinakailangan ng suporta sa testimonya ng saksi 
madaling hanapin mga ito sa hinaharap. Tandaan din na huwag pi/iting gawing 
makatotohanan ang sagot pa halos mahirap ng paniwalaan.) 

20. TANONG 	 : Kilala po ba ninyo ang biktima? 
SAGOT 	 : Hindi ko po personal na kilala pero nabalitaan ko po sa radyo na siya 

ay si Mark Timbol y Daza, isang reporter ng DXYY-Baler, Aurora. 

21. TANONG 	 : Maari mo bang ilarawan ang mga salarin? 
SAGOT 	 Ang bumaril po ay isang lalaki. Katamtaman po ang kanyang 
pangangatawan, mga 5'6" hanggang 5'8" ang taas, kayumanggi, bilugan ang mukha, 
nasa 30 hanggang 35 ang edad. Siya ay nakasuot ng itim na sweat shirt na may 
malaking puting agila na naka-drawing sa likod na pinaresan ng itim na maong na 
pantalon at itim ding sapatos. Mahaba ang buhok niya, may malalaking mga mats, 
matangos ang ilong, may mga taghiyawat sa mukha at makapal at maitim ang mga labi 

ga salarin, alamin ang punto o dialect na ginamit ) 

22. TANONG 

	

	 : Maliban sa mga nabanggit mo, ano pa ang maari mong pagkakilanlan 
sa mga salarin?  (Alamir din ng imbestigador kung may iba pang pagkakakilanlan ang salarin 

ttoo, balat at ib pa 
SAGOT 	 May nakita po akong tattoo sa kamay ng bumaril. 

23. TANONG 	 : Maari mo bang ilarawan ang motorsiklong ginamit ng salarin? 
SAGOT 

	

	 Ang motorsiklo pong ginamit ng mga suspek ay isang itim na Honda 
XRM na walang plate number at may naka-drawing na isang malaking puting agila sa 

1 isang gilid nito.  (Katulad in ng sa mga salarin, alamin din ng imbestigador kung may nakita ang 
testigo na mga marka o ib ng disenyo na nakita sa motorsiklo) 

24. TANONG 	 : Paano ka nakakasiguro na Honda XRM ang motorsiklong gamit ng 
mga salarin? 
SAGOT 	 : Kaparehas po kasi ito ng motorsiklo ng anak ko. Magkaiba lang po 
ang kulay at walang larawang puting agila ang sa anak ko. 

25. TANONG 	 : Mamumukhaan mo ba ang salarin kung sakaling makikita mo siyang 
muli? 
SAGOT 	 Opo. 

Tandaan: Ito ay isang batayan lamang at hindi pamalit sa malalim na pag-iisip. Sa Hang 
pagkakataon, ang ilang laman ng halimbawang ito ay maaring alisin o maari ding dagdagan.  

Page 4 of 6 



Pahina 	 . Karugtong ng malaya at kusang loob na salaysay ni Ginang Erlinda Santos y 
Ibarra na binigay ngayong ika-3 ng Enero 2012.  

26. TANONG 	 Mayron kami ditong mga larawan ng mga salarin na nasangkot sa 
iba't-ibang krimen na ipapakita sa iyo, pakitingnan mo nga kung may kamukha sa mga 
taong nakita mo.  Pag  sinabi  niyang makakikilala niya ito, marapat na tanungin ang testigo ng 
kakaibang marka ng  salarin) 
SAGOT 	 :  Ito p ng taong ito sa pang-apat na larawan.  (Dapat kunan ng litrato ng 
imbestigador ang pagturo ng testigo sa litrato 	 salarin. Dapat makita sa litrato ang larawan ng 
salarin at ang mukha ng t tigo habang tinuturo ang litrato ng salarin) 

27. TANONG 	 Muli itatanong ko sa iyo kung sino sa mga nasa larawang ang nakita 
mo sa insedenteng nabanngit. 
SAGOT 	 Ito pong pang-apat na larawang ito ay siya kong nakita sa patayan. 

28. TANONG 	 Maari mo bang isalaysay ang kanyang ginawa sa patayan na iyon? 
SAGOT 	 : Siya po ang bumaril. 

29. TANONG 	 : Ang taong kinilala mo sa litrato ay si Johnny Harabas aka "John 23". 
Kilala mo ba siya ng personal? 
SAGOT 	 : Hindi po. Una ko lang po siyang nakita noong binaril niya si Mr. 
Timbol. 

30. TANONG 	 : Maari mo bang pirmahan, lagyan ng iyong kanang thumb mark at 
petsa ang likod ng nasabing litrato? 
SAGOT 	 : Opo. (At this juncture, the affiant affixes his signature, thumb mark and 
date on the document/photo)  (Huwag ilagay ang pirma at iba pang mga marka sa harap ng 
dokumento dahil masisi nito ang ebidensya. Maaring magpagawa ng bagong kopya ng 
nasabing larawan na pipi mahan ng testigo. Tandaan din na baka hindi tanggapin sa korte ang 
litrato bilang ebidensya k ng ito ay may ka/umaan o matagal ng kinuha. Kung maari, maghanap 
ng mas bagong kuhang lit ato.) 

31. TANONG 	 : Maari mo bang mailarawan ang baril na ginamit sa pamamaslang? 
SAGOT 	 : Ang baril po na ginamit ay isang kulay itim na maiksi at may pagka- 
kuwadrado.  (Hayaan  ang  testigo na magsalarawan ng baril na kanyang nakita) 

32. TANONG 	 : Muli kong ipapabasa sa iyo ang mga katanungan at kasagutan na 
iyong binigay sa pagsisiyasat na ito upang malaman mo kung may kulang o sobrang 
salaysay na naisama o di naisama o kung mayroong pagbabago kang naalala na hindi 
tumutugma sa mga kasagutang iyong ibinigay. 
SAGOT 	 : Wala na po.  (dago pirmahan ng testigo ang kanyang salaysay o 

ipabasa ito kanya para malaman kung may gusto pa siyang ipabago, alisin o 
idagdag. Palitan na din a g nakagawiang paggamit ng tanong na "Wala na akong tanong sainyo, 
mayron ba kayong ibig i gdag or alisin?' dahil lumalabas na kinokontrol ng imbestigador ang 
pagsasalaysay ng testigo) 

33. TANONG : Ikaw ba ay pinilit, tinakot, pinangakuan o binayaran kapalit ng inyong 
testimonyang ito? 
SAGOT 	 : Hindi po. 

34. TANONG 	 : Nakahanda ka bang sabihing muli sa korte ang mga salaysay na 
ibinigay mo sa pagsisiyasat na ito? 
SAGOT 	 : Opo. 

Tandaan: Ito ay isang batayan lamang at hindi pamalit sa malalim na pag-iisip. Sa ilang 
pagkakataon, ang ilang laman ng halimbawang ito ay maaring alisin o maari ding dagdagan.  
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Pahina 	 . Karugtong ng malaya at kusang loob na salaysay ni Ginang Erlinda Santos y 
Ibarra na binigay ngayong ika-3 ng Enero 2012.  

35. TANONG 	 : Maari mo bang pirmahan ang inyong salaysay, binubuo ng anim (6) na 
pahina, kabilang ang pahinang ito, at ito'y panumpaan? 
SAGOT 	 : Opo. 

PAGPAPATUNAY 

Pinatutunayan ko na ang mga sagot na binigay ko sa mga tanong ay pawang 
katotohanan ayon sa aking pagka-alaala sa mga pangyayari. 

WAKAS NG SALAYSAY: January 3, 2012, 10:00 AM (Petsa at oras) 

Erlinda Santos y Ibarra 
Nagsasalaysay 

SUBSCRIBED AND SWORN to before me this 	 day of 	 , 20_, (Date) in 
	  (Place). 

PSUPT ARISTOTLE P ARCESO  
Chief of Police, Balanga City Police Station 
Administering Officer 

CERTIFICATION  

I CERTIFY that I have personally examined the herein affiant and I am convinced 
that she voluntarily gave her statement and she acknowledged to me that she understood 
her statement and that all the averments contained therein are true and correct. 

PSUPT ARISTOTLE P ARCESO  
Chief of Police, Balanga City Police Station 
Administering Officer 
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