
 
 
  

 

 
 

 

Administration Wing 

Punong Kalihim ng Tanggapan ng Administrasyon 

Iskema ng Pagpapayong Legal para sa mga Litiganteng  

Walang Kumakatawan na nakapailalim sa mga Legal na Pamamaraang Sibil  

(Iskema ng Pagpapayo ayon sa mga Pamamaraang Legal)   

(Procedural Advice Scheme) 

Pagkakarapat-dapat 

May ibinibigay na serbisyo para sa mga litiganteng walang kumakatawan na - 

 
 hindi pa nabigyan ng legal na tulong at hindi pa kumukuha ng mga abogado;   

 nakatugon sa limitasyon ng nararapat na kita ayon sa Iskema ng Pagpapayo ayon 

sa mga Pamamaraang Legal; at 

* Ang kita ng asawa ng aplikante, saan man naaangkop, ay isasama sa limitasyon, maliban na 

lamang kung ang asawa ang partidong kalaban sa mga naturang paglilitis o ang aplikante at 

asawa ay magkahiwalay ng tirahan at magkalayo. 

 hindi humihingi ng payo na para sa mga limitadong kumpanya, mga lipunan, at 

mga asosasyon. 

 Ang Sistema ng Pagpapayo ayon sa mga Pamamaraang Legal  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 nagbibigay ng libreng legal na payo tungkol sa mga usaping sibil na 

nakapailalim sa mga pamamaraang legal para sa mga litigante na 

walang kumakatawan na nagsimula na ng, o mga partido sa, mga legal 

na paglilitis sa mga sumusunod na Hukuman (kasama ang pagsisimula 

ng mga paglilitis); ngunit hindi kasama ang mga sibil na paglilitis sa iba 

pang mga tribunal; at 

 

 

 

 

 
 
●   hindi magbibigay ng payo batay sa mga merito ng mga kaso o hindi 

aaksyon bilang legal na kinatawan 
 

Mga sesyon para sa pagpapayo  

Ang mga sesyon para sa pagpapayo ay dinaluhan ng mga Residenteng Abogado ng Iskema o 

mga Abogado ng Komunidad (iyon ay, mga boluntaryong abogado).             
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民政事務局 Maksimum na dami ng mga sesyon para sa pagpapayo 

Ang mga aplikante ay maaaring dumalo sa maksimum na limang sesyon para sa 
pagpapayo kada tatlong buwan para sa katulad na kaso.                                                                                      
 

Paano Magpapatala 
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Mga Tanggapan ng Procedural Advice Scheme  
 

Admiralty Office ： Room LG217, LG2/F, High Court Building, 38 Queensway, Hong Kong 

Wanchai Office ： Room 437, 4/F, Wanchai Tower, 12 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong 

Mga Oras ng Trabaho : Lunes hanggang Biyernes (maliban sa mga pampublikong pista opisyal) 

 

Telepono ：2259 5017  E-mail ：paso@cso.gov.hk 

Webpage ：https://www.admwing.gov.hk/eng/public_service/paso.htm 

                                                 Administration Wing 
                   Punong Kalihim para sa Tanggapan ng Administrasyon 

(Binago Noong Nobyembre 2019, Tagalog) 

8:45 am hanggang 1:00 pm 
2:00 pm hanggang 6:00 pm 

 Kailangang personal na magpatala sa Tanggapan ng Procedural 
Advice Scheme. 

 Ang mga aplikante na kapartido ng o gustong sumali bilang mga 
partido para sa mga sibil na paglilitis ay dapat magbigay ng 
mahahalaga at bagong dokumentong pang-hukuman. 

 Upang matasa ang pagkakarapat-dapat ng mga aplikante, ang 
mga aplikante ay kailangang magkumpleto ng isang form ng 
aplikasyon sa bawat panahong hihingi sila ng payo. 

 Basta’t ang hinihinging legal na payo ng mga aplikante ay 
nakapaloob sa nasasakop ng Iskema, ang mga karapat-dapat 
na aplikante ay maghihintay ng kanilang pagkakataon na 
makadalo sa mga Sesyon para sa Pagpapayo. 

 
 Ang Iskema ay gumagana ayon sa batayang “first-come-first-

served”. Sa pangkalahatan, ang oras ng paghinto ng 
pagtanggap sa mga aplikasyon para sa bawat araw ay sa 12:30 
nang hapon at sa 5:30 nang hapon. Kung napakarami ng mga 
tao na naghihintay, ang mga aplikante ay kailangang bumisita 
sa Tanggapan ng Iskema sa susunod na araw na mayroong 
trabaho. 

Ang karagdagang impormasyon ukol sa Iskema, 
kabilang ang mga sakop na aspeto, mga Tadhana at 
Kondisyon ng Iskema, ay makikita sa webpage ng 
Iskema, pati na ang telepono na tatawagan kung may 
tanong at ang Tanggapan ng Iskema.  
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