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Maaari bang gawin iyon ng 
aking kasero? 

 

 Basahin lamang ito kung nakatira ka sa estado ng Washington.  

 Patuloy na nagbabago ang batas sa pagpapatalsik. Basahin ang tungkol sa mga 

pinakabagong pagbabago sa batas sa WashingtonLawHelp.org/resource/eviction 

Tinanong ko ang nagpapa-upa para sa plano ng pagbabayad 
upang mabayaran ko ang aking deposito. Maaari ba akong 
tanggihan ng nagpapa-upa?  

Maaari.   

Sa karamihan ng mga kaso, dapat hayaan ka ng nagpapa-upa na bayaran ang iyong 

deposito, mga nonrefundable na bayarin, at upa noong nakaraang buwan nang 

installment.  

Maaaring tanggihan ng iyong panginoong maylupa ang iyong kahilingan para sa 

isang plano sa pagbabayad kung ang kabuuang halaga ng mga deposito at mga 

nonrefundable na bayarin ay hindi hihigit sa 25 porsyento ng upa ng unang buwan 

at ang iyong panginoong maylupa ay hindi hinihiling sa iyo na magbayad ng upa ng 

huling buwan kapag lumipat ka. Basahin ang Mga Nangungupahan Maaari na 

Ngayon Magbayad ng Karamihan sa Mga Move-In na Mga Gastos nang installment.  

  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction?lang=TL
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/tenants-can-now-pay-most-move-in-costs-in-installments
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/tenants-can-now-pay-most-move-in-costs-in-installments
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Maaari bang i-lock ako ng aking nagpapa-upa?  

Hindi. Hindi ka mai-lock ng iyong landlord sa labas ng unit, kahit anong mangyari, 

kahit hindi ka nakapagbayad ng renta. Dapat dumaan ang may-ari sa proseso ng 

pagpapaalis sa korte kung nais nila na mawalan ka ng access sa pag-upa. Hindi 

maaaring gawin ng iyong nagpapa-upa  

 ang magpalit ng lock  

 magdagdag ng bagong mga lock 

 pigilan kang huwag pumasok sa yunit sa anumang paraan   

 i-lock ka kahit na huli ka sa pagbabayad ng upa  

 Ang sheriff lamang ang maaaring magbago ng mga kandado pagkatapos 

ng isang pagpapaalis.  

Maaari bang pasukin ng may-ari ang aking inuupahan kung 
kailan nila gusto?  

Hindi. Ang may-ari ay makakapasok lamang sa bahay nang hindi bibigyan ng 

paunawa kung may emerhensiya o kung “inabandona” mo ang bahay. Magbasa para 

matutunan kung ano ang ibig sabihin ng pag-abandona sa iyong renta.  

Karaniwan, ang may-ari ay dapat magbigay sa iyo ng hindi bababa sa dalawang araw 

na abiso bago nila subukang pumasok sa bahay, tulad ng para sa isang regular na 

pagkukumpuni o inspeksyon. Kung kailangang ipakita ng landlord ang unit sa isang 

taong gustong bumili o magrenta ng lugar, pinapayagan silang magbigay lamang ng 

isang araw na abiso bago pumasok.  

Ang anumang paunawa ay dapat may eksaktong oras at petsa o mga petsa na 

kailangang pumasok ang may-ari. Kung hindi pwede ang eksaktong oras, ang 

paunawa ay maaaring magbigay ng isang hanay ng mga oras kung mayroon itong 

pinakamaaga at pinakabagong posibleng oras. Ang abiso ay dapat ding mayroong 

numero ng telepono kung saan maaari mong hilingin na muling i-skedyul o 

tanggihan ang pagpasok. Hindi mo maaaring tanggihan ang pagpasok ng may-ari 

kung may isang lehitimong kadahilanan na kailangan nilang pumunta sa bahay.  
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Dapat ding igalang ng may-ari ang karapatan ng mga nangungupahan na masiyahan 

sa bahay nang walang palaging pagpasok. Bilang karagdagan, hindi ka maaaring 

guluhin ng may-ari sa pamamagitan ng pagpasok nang paulit-ulit sa bahay. Kung 

gagawin nila ito, maaari mong hilingin sa kanila nang nakasulat na huminto. Kung 

patuloy silang pumapasok nang walang magandang dahilan pagkatapos mong 

hilingin sa kanila na huminto, maaari kang humingi sa korte ng hanggang $100 sa 

bawat pagkakataong susubukan nilang samantalahin ang karapatang pumasok sa 

isang tahanan.  

Maaari bang patayin ng nagpapa-upa ang aking mga utility?  

Oo, ngunit para lamang mag-ayos. Hindi maaaring patayin ng iyong panginoong 

maylupa ang iyong mga utility  

 Nang dahil sa nahuhuli ka sa upa.  

 Upang subukan na ikaw ay paalisin. 

Iligal din na ang iyong panginoong maylupa ay tumigil sa pagbabayad ng mga 

bayarin sa utility upang i-off ang serbisyo. 

Maaari mong dalhin ang nagpapa-upa sa korte kung pinapatay ng nagpapa-upa ang 

iyong mga utility. Kung manalo ka, maaaring bigyan ka ng hukom ng hanggang $100 

para sa bawat araw na wala kang mga utility. 

Maaari bang kunin ng nagpapa-upa ang aking mga personal na 
gamit? 

Oo, ngunit kung inabandona mo lang ang unit. Sa ilalim ng batas ng estado, 

pinabayaan mo lamang ang lugar kung ang dalawang ito ay totoo: 

 Nahuhuli ka na sa upa. 

at 

 Sinabi mo sa nagpapa-upa, sa salita, mga aksyon o sulat na ikaw ay aalis na.  

 Ito ay labag sa batas kung ang iyong panginoong maylupa na inilagay sa 

kasunduan sa pag-upa na maaari nilang kunin ang iyong pag-aari. 
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Kung kukuhanin ng nagpapa-upa ang iyong mga bagay, makipag-ugnayan sa sulat sa 

nagpapa-upa. Magtabi ka ng kopya ng iyong sulat. Kung hindi mo maibabalik ang 

iyong mga gamit sa ganoong paraan, maaari mong dalhin ang may-ari sa korte 

upang pilitin silang ibalik ang iyong mga gamit. Maaari kang bigyan ng hukom ng 

hanggang sa $500 para sa bawat araw na pinanatili ng nagpapa-upa ang iyong mga 

bagay, hanggang sa $5,000.  

Maaari bang paupahan sa akin ng nagpapa-upa ang isang 
nahatulang lugar? 

Hindi. Ang mga may-ari ay hindi maaaring magrenta ng pag-aari na may mga 

paglabag sa code. Maaari kang mag-demanda kung nalaman mong alam ng nagpapa-

upa sa oras ng pagpapa-upa sa iyo na ang pag-aari ay may nilabag na code.  

Maaari ba akong paalisin ng may-ari dahil nagreklamo ako sa 
lungsod tungkol sa kondisyon ng pag-upa?  

Ang may-ari ay hindi maaaring “gumanti” (maghiganti) laban sa iyo para sa alinman 

sa mga ito:  

 Gumagawa ng legal na aksyon laban sa may-ari.  

 Gamit ang iyong mga karapatan, tulad ng paghiling sa may-ari na bigyan ka 

ng tamang abiso bago pumasok sa iyong unit.  

Ilang halimbawa ng mga posibleng kaso ng paghihiganti:  

Halimbawa 1: Iniulat mo ang isang malaking butas sa iyong bubong sa lungsod. 

Ipinabatid ng lungsod sa nagpapa-upaa na susuriin nila ang iyong lugar. Pagkatapos 

ay sasabihin sa iyo ng iyong landlord na itinataas niya ang upa.  

Halimbawa 2: Wala kang mainit na tubig. Hiniling mo sa may-ari na ayusin ang 

pampainit ng tubig. Ang may-ari ay hindi pinaayos o tumugon man lang sa iyo. 

Nakipag-ugnay ka sa isang abugado. Sinabi ng abugado sa may-ari na dapat nilang 

ayusin ang pampainit ng tubig at nilabag ng may-ari ang batas para hindi ito ayusin 

agad. Pagkatapos nito, pinapatay ng may-ari ang iyong pampainit, kahit na ang 

pampainit ay hindi nangangailangan ng pag-aayos.  

Kung ang iyong landlord ay gumawa ng masamang aksyon laban sa iyo sa loob ng 90 

araw ng legal na aksyon na iyong ginawa laban sa kanya, ito ay maaaring ituring 
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bilang paghihiganti at maaaring ilegal. Makipag-usap sa isang abogado kung sa 

palagay mo ang nagpapa-upa ay maaaring iligal na gumaganti laban sa iyo. Maaari 

kang mag-demanda. 

Maaari bang tumanggi ang nagpapa-upa na tumanggap ng cash 
rent?  

Maaaring tanggihan ng nagpapa-upa ang pera para sa pagbabayad ng upa ng isang 

nangungupahan. Kung tatanggapin ng nagpapa-upa ang pera saupa, dapat bigyan ka 

ng nagpapa-upa ng isang resibo.  

Kung hiningin mo ito, dapat bigyan ka ng nagpapa-upa ng isang nakasulat na resibo 

para sa anumang mga pagbabayad na ginawa mo sa nagpapa-upa.  
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Humingi ng Tulong na Pambatas 

 Nahaharap sa Pagpapaalis? Tumawag sa 1-855-657-8387. 

 Mag-apply online sa CLEAR*Online -  nwjustice.org/apply-online  

 Haharap sa Pagkaremata? Tumawag sa 1-800-606-4819. 

 Nakaharap sa isang ligal na isyu sa King County (maliban sa Pagpapatalsik o 

Foreclosure)? Tumawag sa 2-1-1 (o toll-free 1-877-211-9274) weekdays 

8:00 am - 6:00 pm. Irerekomenda ka nila sa isang tagapagkaloob ng tulong na 

pambatas. 

 Nakaharap sa isang ligal na isyu sa labas ng King County (maliban sa 

Pagpapatalsik o Foreclosure)? Tawagan ang CLEAR Hotline at 1-888-201-

1014 weekdays sa pagitan ng 9:15 am - 12:15 pm o magapply online sa 

nwjustice.org/apply-online.  

 Ang mga nakatatanda (edad 60 pataas) na may ligal na isyu sa labas ng King 

County ay maaari ring tumawag sa CLEAR*Sr at 1-888-387-7111. 

 Ang mga bingi, mahina ang pandinig o may kapansanan sa pagsasalita ay 

maaaring tumawag sa anuman sa mga numerong ito gamit ang relay service 

na iyong pinili. 

CLEAR at 2-1-1 ay magbibigay ng mga interpreter. 

This publication provides general information concerning your rights and responsibilities.  It is not 
intended as a substitute for specific legal advice.  

© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(Permission for copying and distribution granted the Alliance for Equal Justice and to individuals for  
non-commercial purposes only.) 

 

https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online

