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Mga pag-uutos ng 
proteksyon: Makakatulong 
ba ang sistemang legal na 
sibil na maprotektahan 
ako? 

❖ Basahin lamang ito kung nakatira ka o kamakailan ay nakaranas ng karahasan 

sa tahanan, panliligalig, o panunubaybay sa Estado ng Washington.  

❖ Kung kasalukuyan kang nakakaranas ng karahasan sa tahanan, panliligalig, 

sekswal na pag-atake, o pag-stalk o panunubaybay, humingi ng tulong mula 

sa iyong lokal na tahanan ng karahasan sa tahanan. Ang mga shelter ay 

nagbibigay ng pagpaplanong pangkaligtasan, pansamantalang tirahan, legal 

na adbokasiya, pagpapayo, at iba pang mga serbisyo. Upang mahanap ang 

programa na pinakamalapit sa iyo, tawagan ang National Domestic Violence 

Hotline sa National Domestic Violence Hotline sa 800-799-7233 o i-text ang 

“START” sa 88788. 

❖ Mahahanap mo ang lahat ng mga fact sheet na ini-link namin dito sa 

WashingtonLawHelp.org. 

Ano ang matututuhan ko sa pagbabasa nito?  

Matututuhan mo: 

• Ano ang pag-uutos ng proteksyon 

• Mga uri ng mga utos ng proteksyon na tumutulong o pumipigil sa karahasan 

sa tahanan o iba pang uri ng pag-uugali na nakakatakot sa iyo o naglalagay sa 

iyo sa panganib  

• Ang paghingi ng pag-uutos ng proteksyon ay libre at hindi mo kailangan ng 

abogado 

• Paano ka pinoprotektahan ng iyong order sa proteksyon at kung gaano ito 

katagal  

https://www.thehotline.org/
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Bahagi 1: Mga pangunahing kaalaman 

Ano ang mga pag-uutos ng proteksyon? 

Ito ay isang utos ng hukuman sibil (isang utos na iyong hinihiling), na inilabas ng 

isang hukom, na nilalayong protektahan ka mula sa ibang tao. Maaari kang 

humingi ng utos ng proteksyon kung nakakaranas ka ng karahasan sa 

tahanan, panliligalig, sekswal na pag-atake, o panunubaybay.  

Tingnan ang mga kahulugan ng bawat isa sa ibaba. Maaari ka ring humingi ng pag-

uutos ng proteksyon kung ikaw ay isang mahinang nasa hustong gulang na 

nakakaranas ng pang-aabuso o pagpapabaya, o sa ngalan ng naturang may wastong 

gulang.  

Ano ang “domestic violence o karahasang pantahanan”? 

Isinasaad sa batas ng Estado ng Washington o Washington State law  

RCW 7.105.010(8) ang karahasan sa tahanan ay nangyayari kapag ikaw ay kamag-

anak, nakatira ngayon o nakasama mo na, o nakasama mo na ang alinman sa mga 

ito: 

• Pisikal na sinasaktan ka, kabilang ang sekswal na pag-atake 

• Nagdudulot sa iyo na matakot sa agarang pisikal na pinsala o pag-atake 

• Ini-stalk o sinusubaybayan ka, kasama ang online (cyberstalking) 

• Nakikisali sa pag-uugali na nagdudulot sa iyo ng pisikal, emosyonal, o 

sikolohikal na pinsala, at hindi makatwiran na nakakasagabal sa iyong 

malayang kalooban at personal na kalayaan (mapilit na kontrol) 

❖ Walang sinuman ang may karapatang takutin o saktan ka. Ang relasyon ng 

nang-aabuso sa iyo ay hindi mahalaga.  

❖ Upang basahin ang batas ng Estado ng Washington sa pampublikong aklatan 

o aklatan ng batas sa halip na online, hilingin sa librarian na idirekta ka sa 

hanay ng mga RCW (Revised Code of Washington). 

 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.010
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Ano ang ilang halimbawa ng “pag-kontrol ng may puwersahan”? 

Ito ang ilang mga halimbawa: 

• Pagmamaneho nang walang ingat kasama mo at/o ang mga bata sa sasakyan 

upang takutin at pilitin kang gawin ang gusto ng tao na gawin mo sa iyong 

sariling kagustuhan 

• Nagbabanta na papatayin ang kanilang sarili kung hindi ka mananatili sa 

relasyon sa kanila 

• Pagsasabi sa iyong mga kaibigan at pamilya na sisirain nila ang iyong 

tungkulin sa trabaho o isusumbong ka sa imigrasyon dahil tinatapos mo ang 

relasyon 

• Nagbabanta na i-bablackmail ka  

Maaari mong basahin ang batas upang makakita ng higit pang mga halimbawa sa 

RCW 7.105.010(37). 

Ano ang “harassment o panliligalig”? 

Tinutukoy ito ng batas ng Washington State bilang pag-uugali ng isang tao na 

seryosong nag-aalarma, nakakainis, o nanliligalig sa iyo RCW 7.105.010(35).  

Ang pag-uugali na ito ay walang lehitimong layunin.  

Ano ang "stalking o paniniktik o pagsubaybay ng palihim"? 

Sa ilalim ng batas ng estado, ang stalking bilang isang krimen ay nangyayari kapag 

ang lahat ng ito ay totoo: 

• May isang taong sadyang nanliligalig o sumubaybay sa iyo. 

• Mayroon kang makatwirang takot na gusto nilang saktan ang isang tao (hindi 

kailangang maging ikaw), o pag-aari ng isang tao (hindi kailangang maging 

iyo).  

• Alam o dapat malaman ng stalker na sila ay nakakatakot, nananakot, o 

nanliligalig sa iyo. 

Kung inilalarawan nito ang iyong sitwasyon, tumawag sa pulisya.  

https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Session%20Laws/House/1901-S.SL.pdf?q=20220511083516
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.010#:~:text=(a)%20%22Improper%20use%20of,programs%20authorized%20under%20chapter%2071A.
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❖ Mababasa mo ang batas na tumutukoy sa stalking sa RCW 9A.46.110, RCW 

9.61.260, at sa RCW 7.92.020. 

❖ Ang cyber harassment ay isa ring stalking crime RCW 9.61.260.  

Para makakuha ng protection order para sa stalking, maaari kang makaranas ng 

stalking gaya ng inilarawan sa itaas, o anumang paulit-ulit na contact o 

pagtatangkang makipag-ugnayan sa iyo, subaybayan ka, subaybayan ang iyong 

kinaroroonan, panatilihin kang nasa ilalim ng pagmamasid, o sundan ka na 

nananakot, nakakatakot o nagbabanta sa iyo RCW 7.92.020. 

Ano ang ibig sabihin ng pagiging isang “mahina na nasa 

hustong gulang na nakakaranas ng pang-aabuso o 

pagpapabaya”?  

Basahin ang Protecting elders and vulnerable adults from abuse and neglect upang 

matuto nang higit pa.  

Tinatalakay din ng fact sheet na iyon ang tungkol sa iba pang mga opsyon para sa 

mga mahihinang nasa hustong gulang bukod sa mga order ng proteksyon.  

Ano ang legal na kahulugan ng sexual assault o pag-atakeng 

sekswal?  

Kabilang dito ang panggagahasa, ngunit para sa mga layunin ng pagkuha ng isang 

utos ng proteksyon, tinukoy ito ng batas ng estado bilang anumang sekswal na pag-

uugali o pagtagos na hindi mo malayang sinang-ayunan (ay hindi sinasang-ayunan).  

Basahin ang batas sa RCW 7.105.100(b) para malaman ang iba pa.  

Pareho ba ang isang pag-uutos ng proteksyon sa isang utos sa 

pagpigil? 

Hindi. Maaari ka lamang humingi ng restraining order bilang bahagi ng isang aksyon 

sa batas ng pamilya (tulad ng kaso ng diborsyo o magulang) na iyong isinampa o 

tinutugunan.  

Hindi mo kailangang masangkot sa isang kaso ng batas ng pamilya para humingi ng 

pag-uutos ng proteksyon. Basahin ang I have experienced domestic violence. Dapat 

ba akong maghain ng protection order (PO)? para malaman ang iba pa.  

https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9a.46.110
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.61.260
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.61.260
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=7.92.020
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.61.260
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=7.92.020
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.100
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/should-you-file-a-domestic-violence-protection-order-dvpo
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/should-you-file-a-domestic-violence-protection-order-dvpo
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/should-you-file-a-domestic-violence-protection-order-dvpo
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Bahagi 2: Pagkuha ng pag-uutos ng proteksyon  

Kailangan ko ba ng abogado para makakuha ng protection 

order? 

Hindi.  

Magkano ang magagastos sa pag-file para sa isang order ng 

proteksyon?  

Ito ay walang bayad.  

Saan ko makukuha ang mga form para mag-file para sa isang 

protection order?  

Ang mga form ay makukuha sa mga Hukumang Superior at Distrito sa buong estado. 

Magtanong muna sa iyong hukumang lokal.  

Maaari mo ding gamitin ang aming napi-print na How to File for a Protection Order 

na packet, o ang aming do-it-yourself interview programa, Washington Forms 

Online, upang punan ang mga form sa WashingtonLawHelp.org.  

❖ Ikaw ba ay isang Tribal Member o nakatira sa isang Tribal Community o sa 

isang Reservation? Maaari kang magkaroon ng pagpipilian na magsampa 

para sa isang pag-uutos ng proteksyon sa isang Hukuman ng Estado o isang 

Hukuman ng Tribal. Maaaring magkaiba ang code at/o proseso ng bawat 

Tribo. Makipag-ugnayan sa Tribal Court para malaman ang iba pa. (Gamitin 

ang direktoryo ng Tribal Court sa bit.ly/3xG65rt.) Maaaring hindi gumana ang 

mga form ng State Court sa Tribal Court.  

Bahagi 3: Pagkatapos mong makuha ang iyong 

order sa proteksyon  

Paano ako gagamit ng pag-uutos ng proteksyon? 

Dapat kang magdala ng sertipikadong kopya nito sa lahat ng oras. Ang isang 

sertipikadong kopya ay isang kopya na ginawa ng clerk para sa iyo na may nakataas 

na selyo.  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/petition-for-order-of-protection-forms-and-instructions
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-forms-online
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-forms-online
https://goia.wa.gov/tribal-directory/washington-state-tribal-courts
https://goia.wa.gov/tribal-directory/washington-state-tribal-courts
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Dapat kang tumawag sa pulisya upang mag-ulat ng isang paglabag.  

Saklaw ba ako ng isang utos ng proteksyon sa labas ng county 

kung saan ko ito nakuha? 

Oo. Ilalagay nila ang iyong Order for Protection sa isang buong computer system ng 

buong estado. Ito ay maipapatupad sa buong estado at sa ibang mga estado.  

Kailan magtatapos ang order ng proteksyon (mag-e-expire)? 

Ito ay tumatagal ng alinman sa isang permanenteng panahon o sa isang tuluyang 

RCW 7.105.310. Kung pinoprotektahan nito ang mga bata, ang bahagi nito na 

nauugnay sa proteksyon ng mga bata ay maaari lamang tumagal, sa 

pinakamatagal, isang taon.  

Maaari mong hilingin sa hukuman na i-renew ang utos bago ito mag-expire. Dapat i-

renew o ipanumbalik ng korte ang iyong kautusan maliban kung ang taong 

pinoprotektahan ka ng Kautusan ay maaaring patunayan na hindi na sila isang 

panganib sa iyo at/o sa iyong mga anak. 

Paano kung ang nakuha kong pag-uutos laban sa taong iyon ay 

(lumabag) sa pag-uutos? 

Ito ay isang krimen. Dapat ipatupad ng pulisya ang iyong pag-uutos at arestuhin ang 

taong nanakit sa iyo RCW 7.105.450. 

Saan ako makakaalam ng higit pa?  

• Protections for Native American survivors of domestic violence o Mga 

Proteksyon para sa mga Native American na nakaligtas sa karahasan sa 

tahanan  

• Protecting elders and vulnerable adults from abuse and neglect o 

Pagprotekta sa mga nakatatanda at mahihinang nasa hustong gulang mula sa 

pang-aabuso at pagpapabaya 

• How to hide your address from a stalker or abuser o Paano itatago ang iyong 

address mula sa isang stalker o nang-aabuso 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.310
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.450
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/violence-against-women-act-reauthorization-of
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/violence-against-women-act-reauthorization-of
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/violence-against-women-act-reauthorization-of
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-hide-your-address-from-a-stalker-or-abuser
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-hide-your-address-from-a-stalker-or-abuser


 

3700TA "Protection orders" (Tagalog) | July 2022 

 

 
p. 7 

 

Kumuha ng Legal na Tulong 

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

mayroon kang isyu sa pagpapaalis, pagkakautang, benepisyo ng gobyerno, o 

espesyal na edukasyon 

• Nahaharap sa isang legal na isyu sa King County (maliban sa Eviction o 

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

8:00 am - 6:00 pm. Ire-refer ka nila sa isang tagapagbigay ng legal na tulong. 

• Nakaharap sa isang legal na isyu sa labas ng King County(maliban sa 

Eviction or Foreclosure)? Tumawag sa CLEAR Hotline sa 1-888-201-1014 

araw-araw sa pagitan ng 9:15 am - 12:15 pm o mag-apply online sa 

nwjustice.org/apply-online.  

• Nahaharap sa Eviction o Pagpapaalis? Tumawag sa 1-855-657-8387. 

• Nahaharap sa Foreclosure? Tumawag sa 1-800-606-4819. 

• Mga Senior (edad 60 at pataas) na may legal na isyu sa labas ng King 

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

Bingi, mahina ang pandinig o may kapansanan sa pagsasalita na mga 

tumatawag ay maaaring tumawag sa alinman sa mga numerong ito gamit ang relay 

service na iyong pinili. 

Ibinigay ang mga interpreter. 

Ang publikasyong ito ay nagbibigay ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa iyong mga 

karapatan at responsibilidad. Hindi ito nilayon bilang kapalit para sa partikular na legal na payo. 

© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(Ang pahintulot para sa pagkopya at pamamahagi ay ipinagkaloob sa Alliance for Equal Justice at sa 

mga indibidwal para sa mga di-komersyal na layunin lamang.) 
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