
*Ang mga residente ng Cook County, kabilang ang mga residente ng Lungsod ng Chicago, ay maaaring 
makatanggap ng court-based na tulong sa pag-upa sa pamamagitan ng pagtawag sa hotline ng Cook County Legal 
Aid for Housing and Debt sa 855-956-5763 o sa pagpunta sa www.cookcountylegalaid.org.  
 

Programa ng Court-Based na Tulong sa Pag-upa ng Illinois 
Naglilingkod sa mga Residente sa Labas ng Cook County* 
Mga Madalas Itanong (FAQs, akronim nito sa Ingles) 
Proseso ng Hukuman sa Pagpapaalis [Eviction] 

Paunang sabi: Ang impormasyong kasama sa dokumentong ito ay binabago nang regular kapag 
naaangkop.  

1.Maaari bang paalisin ng mga nagpapaupa [landlord] ang mga nangungupahan [tenant] sa panahong 
ito? 

Oo. Nagwakas na noong Oktubre 3, 2021 ang moratoryum sa pagpapaalis ni Gobernador Pritzker. 
Maaari nang isampa ang lahat ng kaso ng pagpapaalis, at ang lahat ng mga utos at hatol ng pagpapaalis 
ay maaari nang ipatupad. 

2. Sa anong mga dahilan maaaring paalisin ng nagpapaupa ang isang nangungupahan? 

Maaaring paalisin ng nagpapaupa ang isang nangungupahan kung ang nangungupahan ay: 

• Nabigong magbayad ng upa. 
• Lumabag sa alinman sa mga tuntuning nasa kasunduan sa pag-upa. 
• Sinisira ang ari-arian. 
• Hindi umaalis sa ari-arian pagkatapos ng pag-upa. 
• Walang nakasulat na kasunduan sa pag-upa [lease], ngunit nagbabayad ng upa buwan-buwan, at 

ang nagpapaupa ay nagbibigay ng abiso para lumipat. 

Hindi maaaring paalisin ng nagpapaupa ang isang nangungupahan dahil sa: 

• Pagrereklamo sa inspektor ng gusali, bumbero, inspektor ng kalusugan, o iba pang ahensya ng 
pamahalaan tungkol sa hindi ligtas, mapanganib, o iligal na kalagayan ng pamumuhay. 

• Hindi pagbabayad ng upa, kung ang nangungupahan ay umalis sa ari-arian pansamantala dahil 
sa domestikong karahasan o sa banta ng domestikong karahasan. 

• Hindi pagbabayad ng upa, kung tinanggap ng nagpapaupa ang upa na dapat bayaran bago 
matapos ang panahon ng notisya. 

• Lahi, kulay, bansang pinagmulan, angkang pinagmulan, kasarian, kapansanan, relihiyon, 
katayuan sa pamilya, katayuan sa militar, edad, katayuang marital, oryentasyong sekswal, o 
pagiging isang protektadong partido sa ilalim ng isang utos ng proteksyon. 

3. Paano ang proseso ng pagpapaalis sa Illinois? 

Ang proseso ng pagpapaalis ay kinabibilangan ng sumusunod na mga hakbang: 

1. Paunawa sa Pagwawakas ng Pangungupahan (notisya sa pagpapaalis): Dapat magbigay ang 
nagpapaupa ng nakasulat na paunawa sa isang nangungupahan bago simulan ang kaso ng 
pagpapaalis sa hukuman. Ito ay karaniwang 5-araw na abiso, at kung ang nangungupahan ay 

http://www.cookcountylegalaid.org/


magbabayad sa loob ng 5 araw, dapat kunin ng nagpapaupa ang pera.  
 

2. Pagsasampa ng Kaso ng Pagpapaalis: Kung ang nangungupahan ay hindi nagbabayad ng upa sa 
loob ng panahon ng notisya, ang nagpapaupa ay maaaring magsampa sa hukuman ng kaso ng 
pagpapaalis. Ang nagpapaupa ay maghahain ng Reklamo sa Pagpapaalis [Eviction Complaint], na 
siyang magsisimula ng kaso, pati na rin ang Patawag ng Pagpapaalis [Eviction Summons], na 
siyang nagsasabi sa nangungupahan na ang kaso ay ipinadala na sa hukuman ng pagpapaalis. 
Bagama’t nilikha ng Reklamo ang kaso sa hukuman, hindi ito nangangahulugan na naaprubahan 
na ang pagpapaalis.  
 

3. Inilagay ang Utos ng Pagpapaalis: Ang isang pagdinig ay gaganapin at kapag ang hukom ay may 
sapat na impormasyon, sila ay gagawa ng desisyon at maglalagay ng isang utos. Kung ang hukom 
ay magpapasya pabor sa nagpapaupa, ilalabas ang isang Utos ng Pagpapaalis [Eviction Order], 
ibig sabihin, ang nangungupahan ay nawalan ng karapatang manatili sa yunit at ang proseso ng 
pagpapaalis ay magpapatuloy. Maaari ding hingin ng utos sa nangungupahan na bayaran ang 
anumang hindi pa nababayarang upa, na maaaring kabilang ang naipong upa sa panahon ng 
proseso ng pagpapaalis.  
 

4. Pagpapaalis ng Sheriff: Pagkatapos maglabas ang hukom ng Utos ng Pagpapaalis, may awtoridad 
ang Sheriff na alisin ang isang nangungupahan mula sa kanilang tahanan at pigilan silang 
makapasok. Pagkatapos paalisin ng Sheriff ang isang nangungupahan, maaaring tanggalin ng 
nagpapaupa ang anumang natitirang gamit sa bahay. Ang bawat county ay may kani-kaniyang 
pamamaraan ng pagpapaalis, makipag-ugnayan sa opisina ng iyong Sheriff para malaman kung 
ano ang kanilang proseso. 

4. Paano nakakaapekto ang aplikasyon sa CBRAP sa proseso ng pagpapaalis? 

Dapat ipaalam sa hukum ng mga nagpapaupa at mga nangungupahan na ang aplikasyon sa CBRAP ay 
nakabinbin, at maaaring ipagpatuloy ng hukom ang kaso para bigyan ng oras ang aplikasyon na 
maproseso. Para tingnan ang status ng mga aplikasyong isinumite sa Illinois Housing Development 
Authority, bisitahin ang www.IllinoisHousingHelp.org. 

5. Paano makakatulong ang mga parter ng hukuman kung walang opisyal na programa sa paglutas ng 
pagpapaalis sa hukuman? 

Maaaring gawin ng mga partner ng hukuman ang sumusunod na mga aksyon: 

• I-refer ang mga litigante sa Programa ng Court-Based na Tulong sa Pag-upa pati na rin ang mga 
serbisyo sa tulong legal at pamamagitan: 

o Sa Cook County: www.cookcountylegalaid.org  
o Sa labas ng Cook County: evictionhelpillinois.org  

• Tulungan ang mga litigante na mag-apply para sa programa ng Court-Based na Tulong sa Pag-
upa at tingnan ang status ng kanilang mga aplikasyon. 

• Hingin na ipagpatuloy ang isang kaso para hayaan ang mga partido na humingi ng tulong legal at 
tulong sa pag-upa at magbigay ng impormasyon sa referral para sa tulong legal at mga programa 
ng tulong sa pag-upa.  

http://www.illinoishousinghelp.org/
http://www.cookcountylegalaid.org/
https://evictionhelpillinois.org/


• Idirekta ang mga litigante sa mga inaprubahang utos sa buong estado sa mga kaso ng 
pagpapaalis para mapadali ang mga resolusyon (hal., Napagkasunduang Utos na I-dismiss ang 
Kaso sa Pagpapaalis na may Pahintulot na Makabalik, Napagkasunduang Utos sa Kaso ng 
Pagpapaalis (Magbayad at Manatili), Napagkasunduang Utos sa Kaso ng Pagpapaalis (Ang mga 
Nasasakdal ay Sumang-ayon na Lumipat)). 

 


