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SB 5160 – Bagong Patnubay

Mga Kahulugan
Unlawful Detainer Action: proseso ng pagpapaalis ng mga nangungupahang nabigong magbayad ng upa o lumabag sa kanilang 
kontrata ng upa. Dapat sundin ng landlord (may-ari) ang legal na prosesong ito upang hilingin sa korte na maibalik ang kanilang 
karapatan sa pagmamay-ari ng isang pinapaupahang unit.

Mga Proteksiyon para sa Mga Nangungupahan
Para sa mga umuupa:
Naaangkop ang mga proteksiyong ito para sa:

•	 Mga nangungupahang protektado ng Residential Landlord-Tenant Act (Batas sa Residensiyal na Landlord at Nangungupahan)
•	 Mga nangungupahan sa mobile home park
•	 Mga indibidwal na nakatira sa pansamantalang tirahan, tulad ng mga hotel o motel o lugar para sa camping:

o Nang 30 araw o higit pa bago ang Marso 1, 2020; o
o Nang mahigit sa 30 araw pagkatapos ng Marso 1, 2020, maliban kung nakatanggap sila ng 7 araw na abiso sa 

pagpapaalis. 

Kung hindi ka nakapagbayad ng upa sa pagitan ng Marso 1, 2020 at Disyembre 30, 2021:

•	 Hindi ka maaaring singilin ng iyong landlord ng mga fee para sa hindi pagbabayad sa takdang oras o iba pang singil para sa 
hindi nabayarang upa sa panahong iyon; at

•	 Hindi maaaring ipagbigay-alam ng iyong landlord sa maaaring maging landlord mo na hindi ka nakapagbayad ng upa o na 
mayroong naihaing unlawful detainer action (aksiyon laban sa hindi legal na pag-okupa) laban sa iyo, dahil hindi ka nagbayad 
ng upa noong panahong iyon. 

Hindi maaaring gamitin ng maaaring maging landlord mo laban sa iyo na hindi ka nakapagbayad ng upa sa pagitan ng Marso 1, 2020 
at Disyembre 30, 2021, sa pagkonsidera sa iyong aplikasyon sa pangungupahan.

Hindi maaaring itanggi o gawing hindi available ng kasalukuyang landlord o maaaring maging landlord mo ang anumang 
pinapaupahang unit, o himukin ang hindi paghahain ng aplikasyon para dito, dahil sa iyong medikal na kasaysayan, kabilang ang 
nakaraan o kasalukuyang pagkakalantad sa COVID-19 o impeksiyon nito. 

Hindi maaaring hilingin o gamitin ng kasalukuyang landlord o maaaring maging landlord mo ang iyong mga medikal na rekord 
o kasaysayan, maliban kung kinakailangan ang mga ito para suriin ang iyong kahilingan para sa makatwirang akomodasyon o 
makatwirang modipikasyon.

Kung nilalabag ng isang landlord o maaaring maging landlord mo ang mga kinakailangang nakalagay sa itaas, maaari mo silang 
kasuhan para sa paglabag nito at pagbayarin sila ng mga singil ng abogado at gastos sa korte.

Para sa mga landlord:
Naaangkop ang mga proteksiyong ito para sa:

•	 Mga nangungupahang protektado ng Residential Landlord-Tenant Act
•	 Mga nangungupahan sa mobile home park
•	 Mga indibidwal na nakatira sa pansamantalang tirahan, tulad ng mga hotel o motel o lugar para sa camping:

o Nang 30 araw o higit pa bago ang Marso 1, 2020; o
o Nang mahigit sa 30 araw pagkatapos ng Marso 1, 2020, maliban kung nakatanggap sila ng 7 araw na abiso sa pagpapaalis.
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Kung hindi nakapagbayad ng upa ang nangungupahan sa pagitan ng Marso 1, 2020 at Disyembre 30, 2021:

•	 Hindi ka maaaring sumingil ng mga fee para sa hindi pagbabayad sa takdang oras o iba pang singil para sa hindi nabayarang 
upa sa panahong iyon; at

•	 Hindi mo maaaring ipagbigay-alam sa maaaring maging landlord ng nangungupahan na hindi nakapagbayad ng upa ang 
nangungupahan o na naghain ka ng unlawful detainer action dahil hindi nagbayad ng upa ang nangungupahan noong 
panahong iyon. 

Hindi mo maaaring gamitin laban sa maaaring mangupahan na hindi siya nakapagbayad ng upa sa pagitan ng Marso 1, 2020 at 
Disyembre 30, 2021, sa pagkonsidera sa iyong aplikasyon sa pangungupahan.

Hindi mo maaaring itanggi o gawing hindi available ang anumang pinapaupahang unit, o himukin ang hindi paghahain ng aplikasyon 
para dito, dahil sa medikal na kasaysayan ng maaaring mangupahan, kabilang ang nakaraan o kasalukuyang pagkakalantad sa 
COVID-19 o impeksiyon nito.  

Hindi mo maaaring hilingin o gamitin ang mga medikal na rekord o kasaysayan ng isang nangungupahan o maaaring mangupahan, 
maliban kung kinakailangan ang mga ito para suriin ang kanilang kahilingan para sa makatwirang akomodasyon o makatwirang 
modipikasyon. 

Kung nilalabag mo ang mga kinakailangang nakalagay sa itaas, maaari kang kasuhan ng nangungupahan o ng maaaring mangupahan 
sa paglabag nito at pagbayarin ka ng kanilang mga singil ng abogado at gastos sa korte.

Mga Plano sa Pagbabayad
Para sa mga umuupa:
Ang mga plano sa pagbabayad ay available para sa:

•	 Mga nangungupahang protektado ng Residential Landlord-Tenant Act
•	 Mga nangungupahan sa mobile home park
•	 Mga indibidwal na nakatira sa pansamantalang tirahan, tulad ng mga hotel o motel o lugar para sa camping:

o Nang 30 araw o higit pa bago ang Marso 1, 2020; o
o Nang mahigit sa 30 araw pagkatapos ng Marso 1, 2020, maliban kung nakatanggap sila ng sila ng 7 araw na abiso sa 

pagpapaalis.

Kung mayroon kang natitirang hindi nabayarang upa na naipon sa pagitan ng Marso 1, 2020 at Disyembre 30, 2021, dapat na mag-
alok ang iyong landlord ng isang makatwirang iskedyul para sa pagbabayad ng hindi nabayarang upa. Para maituring na makatwiran 
ang iskedyul ng pagbabayad, ang mga bayad kada buwan na napapailalim sa plano ng pagbabayad ay hindi dapat higit sa one-third ng 
iyong buwanang singil sa upa sa panahong hindi ka nakapagbayad.  Halimbawa, kung ang iyong upa ay $1,500 kada buwan sa panahon 
ng pandemya noong hindi ka nakapagbayad, hindi ka maaaring alukin ng isang plano sa pagbabayad na nangangailangang magbayad 
ka ng higit sa $500 kada buwan (1/3 ng iyong buwanang singil sa upa) para mahabol ang bayad. 

Kung hindi ka pumayag sa mga tuntunin ng isang makatwirang plano sa pagbabayad sa loob ng 14 na araw, maaaring magsimula ang 
iyong landlord ng legal na aksiyon sa korte upang paalisin ka (tinatawag itong unlawful detainer action (aksiyon laban sa hindi legal na 
pag-okupa)).  Ang mga kaso na unlawful detainer ay nangangailangan ng espesyal na proseso sa korte, at maaaring mabilis na umusad 
sa sistemang panghukuman.  Sa ilang county, inaatas ng Eviction Resolution Pilot Program (Panimulang Programa sa Paglutas ng 
Pagpapaalis) na gumawa ang iyong landlord ng mga hakbang upang magkaroon kayo ng kasunduan tungkol sa iyong pagbabayad ng 
hindi nabayarang upa bago makapaghain ang iyong landlord ng unlawful detainer action laban sa iyo.

Ang isang plano sa pagbabayad ay dapat na:

•	 Hindi kailangan ng bayad hanggang 30 araw matapos ialok sa iyo ang plano;
•	 Saklawin lamang ang upa, at hindi kasama ang anumang fee para sa hindi pagbabayad sa takdang oras, singil ng abogado, o 

anumang iba pang bayad at singil;
•	 Pumapayag na magbayad mula sa anumang mapagkukunan ng kita, o mula sa mga non-profit na organisasyon, simbahan o 

panrelihiyong organisasyon, o entidad ng pamahalaan; at
•	 Hindi ayon sa kondisyon ng:

o Iyong pagsunod sa kasunduan sa upa;
o Iyong pagbabayad ng mga singil ng abogado, gastos sa korte, o ibang gastos na nauugnay sa litigasyon kung mag-

default ka o hindi ka makapagbayad ayon sa kasunduan sa upa;
o Pangangailangang mag-apply ka para sa mga benepisyo ng pamahalaan o magbigay ng katibayan na tumatanggap o 

nakatanggap ka ng mga benepisyo ng pamahalaan; o
o Waiver o pagsuko ng iyong karapatan na makatanggap ng abiso sa pagpapaalis, at abiso at oportunidad na tumugon 

sa isang unlawful detainer action, bago makakuha ang iyong landlord ng isang kautusan sa pagpapaalis laban sa iyo 
(tinatawag itong writ of restitution).
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Kung mag-default ka o hindi ka makapagbayad sa kailangang bayarang upa sa ilalim ng isang plano sa pagbabayad, maaaring mag-
apply ang iyong landlord ng reimbursement o pagbabayad mula sa Landlord Mitigation Program (Programa para sa Mitigasyon ng 
Landlord) (tingnan ang nasa ibaba ng pahinang ito) o tumuloy sa paghain ng unlawful detainer action, na sasailalim sa anumang mga 
inaatas ng Eviction Resolution Pilot Program (tingnan ang pahina 4).

Kung mayroong pondo para sa tulong sa upa mula sa isang pederal, pang-estado, lokal, pribado, o nonprofit na programa, maaaring 
ipagpatuloy mo at ng iyong landlord na humiling ng tulong sa upa upang mabawasan o mabayaran ang hindi pa nababayarang balanse 
ng upa.

Sa isang unlawful detainer action, dapat na ikonsidera ng korte ang iyong sitwasyon, kabilang ang nabawasang kita o tumaas na dami 
ng gastots dahil sa COVID-19, at ang inalok na mga tuntunin ng plano sa pagbabayad.

Kung hindi nag-alok ang iyong landlord ng isang plano sa pagbabayad ayon sa nakalarawan dito, maaari mo itong gamitin bilang 
depensa sa korte kung maghahain ng legal na aksiyon ang iyong landlord upang mapaalis ka dahil sa hindi pagbabayad ng upa, at 
maaaring mapatigil ng hukom ang pagpapaalis.

Para sa mga landlord:
Ang mga plano sa pagbabayad ay available para sa:

•	 Mga nangungupahang protektado ng Residential Landlord-Tenant Act
•	 Mga nangungupahan sa mobile home park
•	 Mga indibidwal na nakatira sa pansamantalang tirahan, tulad ng mga hotel o motel o lugar para sa camping:

o Nang 30 araw o higit pa bago ang Marso 1, 2020; o
o Nang mahigit sa 30 araw pagkatapos ng Marso 1, 2020, maliban kung nakatanggap sila ng sila ng 7 araw na abiso sa 

pagpapaalis.

Kung may natitirang hindi nabayarang upa ang nangungupahan na naipon sa pagitan ng Marso 1, 2020 at Disyembre 30, 2021, dapat 
na mag-alok ka sa kanila ng isang makatwirang iskedyul para sa pagbabayad ng hindi nabayarang upa. Para maituring na makatwiran 
ang iskedyul ng pagbabayad, ang mga bayad kada buwan na napapailalim sa plano ng pagbabayad ay hindi dapat higit sa one-third ng 
buwanang singil sa upa ng nangungupahan noong hindi nakapagbayad ang nangungupahan.  Halimbawa, ang isang nangungupahan 
na ang bayad sa upa ay $1,500 kada buwan sa panahon ng pandemya noong hindi ito makapagbayad ay hindi maaaring alukin ng isang 
plano sa pagbabayad na kinakailangan siyang magbayad ng higit sa $500 kada buwan (1/3 ng buwanang singil sa upa) para mahabol 
ang bayad. 

Kung hindi pumayag ang nangungupahan sa mga tuntunin ng isang makatwirang pagbabayad sa loob ng 14 na araw, maaari kang 
magsimula ng legal na aksiyon sa korte upang paalisin sila (tinatawag itong unlawful detainer action). Sa ilang county, inaatas ng 
Eviction Resolution Pilot Program na gumawa ka ng mga hakbang upang magkaroon kayo ng nangungupahan ng kasunduan tungkol 
sa pagbabayad ng kaniyang hindi nabayarang upa bago ka maaaring maghain ng unlawful detainer action laban sa kaniya (tingnan ang 
pahina 4).

Ang plano sa pagbabayad ay dapat na:

•	 Hindi kailangan ng bayad hanggang 30 araw matapos ialok ang plano sa nangungupahan;
•	 Saklawin lamang ang upa, at hindi kasama ang anumang fee para sa hindi pagbabayad sa takdang oras, singil ng abogado, o 

anumang iba pang bayad at singil;
•	 Pumapayag na magbayad mula sa anumang mapagkukunan ng kita, o mula sa mga non-profit na organisasyon, simbahan o 

panrelihiyong organisasyon, o entidad ng pamahalaan; at
•	 Hindi ayon sa kondisyon ng:

o Pagsunod ng nangungupahan sa kasunduan sa upa;
o Pagbabayad ng nangungupahan ng mga singil ng abogado, gastos sa korte, o ibang gastos na nauugnay sa litigasyon 

kung mag-default siya o hindi makapagbayad ayon sa kasunduan sa upa;
o Pangangailangang mag-apply ng nangungupahan para sa mga benepisyo ng pamahalaan o magbigay ng katibayan na 

tumatanggap o nakatanggap siya ng mga benepisyo ng pamahalaan; o
o Waiver o pagsuko ng karapatan ng nangungupahan na makatanggap ng abiso sa pagpapaalis, at abiso at oportunidad 

na tumugon sa isang unlawful detainer action, bago ka makakuha ng isang kautusan sa pagpapaalis laban sa kaniya 
(tinatawag itong writ of restitution).

Landlord Mitigation Program (LMP, Programa sa Mitigasyon ng Landlord): (https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/
homelessness/landlord-fund-programs/landlord-mitigation-program/)

May impormasyon ang Department of Commerce (Kagawaran ng Komersiyo) sa website nito tungkol sa LMP. May dagdag na 
kasulatan sa SB 5160 upang palawakin ang sakop ng LMP, ayon sa nakabuod sa susunod na pahina: 

https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/landlord-fund-programs/landlord-mitigation-program/
https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/landlord-fund-programs/landlord-mitigation-program/
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Maaaring humiling ng reimbursement ang mga landlord mula sa LMP nang hanggang $15,000 na hindi nabayarang upa na naipon sa 
pagitan ng Marso 1, 2020 at Disyembre 30, 2021 kung: 

•	 Boluntaryong umalis o iniwan ng nangungupahan ang upa (ngunit hindi dahil sa isang unlawful detainer action), at 
mababa ang kita, limitado ang mga mapagkukunan o nakakaranas ng kahirapan; o

•	 Nag-default o hindi nakapagbayad ang nangungupahan sa isang plano sa pagbabayad na nakalarawan sa itaas, at 
hindi pa natatapos ang pangungupahan sa panahon ng reimbursement.  

Ang mga landlord na nakatanggap ng reimbursement mula sa LMP ay hindi maaaring maghain ng legal na aksiyon o maningil sa 
nangungupahan para sa mga danyos o hindi nabayarang upa. 

Eviction Resolution Pilot Program (ERPP)
Pinagtibay ng SB 5160 ang Eviction Resolution Pilot Program na nakabase sa korte, na kasalukuyang tumatakbo sa anim na 
county: Clark, King, Pierce, Snohomish, Spokane, at Thurston. Inaatas ng ERPP sa mga landlord na sikaping makipagkasundo 
sa mga nangungupahan para sa plano sa pagbabayad para sa hindi nabayarang upa sa pamamagitan ng direktang negosasyon, 
pakikipagkasundo, o pag-aayos sa pamamagitan ng isang Dispute Resolution Center (Sentro para sa Paglutas ng Hindi 
Pagkakaunawaan) ng county bago sila mapayagang maghain ng unlawful detainer action para sa hindi pagbabayad ng upa. Habang 
kasalukuyang tumatakbo ang ERPP sa unang anim na county na nakalista sa itaas, inaatas ng SB 5160 ang Administrative Office of 
the Courts (Administratibong Tanggapan ng Mga Korte) na makipagkontrata sa mga dispute resolution center sa bawat county na 
magtatatag ng ERPP.

Maaaring mabasa rito ang isang paunang pangkalahatang-ideya ng programa: https://www.courts.wa.gov/newsinfo/content/
Eviction%20Resolution%20Program%20Overview.pdf

Sa ilalim ng ERPP, ang landlord ay dapat na: 

- Magbigay ng abiso sa nangungupahan tungkol sa ERPP. Kailangang itago ng landlord ang katibayan ng serbisyo o pagpapadala 
ng abiso.

- Isama ang mga sumusunod na impormasyon sa abiso: 
o Impormasyon para sa pakikipag-ugnayan para sa lokal na dispute resolution center; 
o Impormasyon para sa pakikipag-ugnayan para sa housing justice project ng county o isang pang-estadong 

organisasyong nagbibigay ng mga serbisyo sa adbokasiya sa pabahay para sa mga residenteng mababa ang kita, isang 
pahayag na mababasa ang abiso sa iba't ibang wika sa aming website dito: 

o Impormasyon para sa pakikipag-ugnayan ng landlord, abogado ng landlord, kung mayroon, at ng nangungupahan; 
at

o Isang pahayag na nagsasaad na maaaring magresulta ang kabiguang tumugon sa abisong ito sa loob ng 14 na araw sa 
paghahain ng unlawful detainer action sa korte.

- Dapat na ipadala ng landlord ang mga kopya ng abiso sa lokal na dispute resolution center at kumuha ng sertipikasyon ng 
paglahok bago dalhin ang unlawful detainer action sa isang pagdinig sa korte. 

Karapatan sa Abogado
Dapat na magtalaga ang korte ng isang abogado upang maging kinatawan ng mga maralitang (indigent) nangungupahan sa 
mga paglilitis ng unlawful detainer, na napapailalim sa available na pondo. Ang isang maralitang nangungupahan ay isang taong 
nakakatanggap ng mga sumusunod na uri ng pampublikong tulong, o mayroong taunang kita, pagkatapos mabawasan ng buwis, na 
200 porsiyento o mas mababa ng kasalukuyang antas ng kahirapan na itinalaga ng pederal na pamahalaan:

- Temporary Assistance for Needy Families (TANF, Pansamantalang Tulong para sa Mga Nangangailangang Pamilya) 
- Mga benepisyo sa pagtulong para sa mga nakakatanda, bulag, o may kapansanan
- Mga serbisyo sa medikal na pangangalaga sa ilalim ng RCW 74.09.035
- Mga benepisyo sa pagtulong para sa mga buntis
- Mga benepisyo ng mga beterano na nauugnay sa kahirapan
- Mga food stamps o benepisyo sa food stamp na ipinadala sa elektronikong paraan (EBT)
- Mga benepisyo sa resettlement ng mga refugee
- Medicaid
- Supplemental security income (SSI, Suplementong panseguridad na kita)

Sa pagtatalaga ng mga abogado upang maging kinatawan ng mga maralitang nangungupahan sa mga paglilitis ng unlawful detainer, 
bibigyan ng priyoridad ang mga maralitang nangungupahan sa mga county kung saan may pinakamaraming nagaganap na pagpapaalis 
at sa mga maralitang nangungupahang masyadong mataas ang panganib na mapaalis. Ang estado ang magbabayad ng gastos para sa 
mga legal na serbisyong ibinigay ng itinakdang abogado. 

https://www.courts.wa.gov/newsinfo/content/Eviction%20Resolution%20Program%20Overview.pdf
https://www.courts.wa.gov/newsinfo/content/Eviction%20Resolution%20Program%20Overview.pdf
https://www.atg.wa.gov/landlord-tenant
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