Una haki ya kulipiwa kwa makosa
walio kutendeya!
Korti ina weza kurudisha katika
haki zako

Korti hiyi ina
kutambuwa
kwenyi mtendaji
wa kitendo cha
ubakaji na ime
kuhukumu kwa
myaka 15 ya
kifungo
gerezani na kwa
malipo ya dola
3000 ya faida
kwa makosa
uliyo tenda.

WAPI UNAWEZA PATA MSAADA?
JIONGOZE KWA:
Hospitali ama kituo cha afya
Nyumba ya usindikizaji
Polisi ya Congo
Chumba cha kisheria
Chumba
cha
kisheria
cha
waaskari
 Kiungo cha watetezi
 Kikundi cha uduma wa kisheria






TUFANYE NINI KISHA UBAKAJI?
UNAWEZA ANZISHA MASTAKA
KWENYI VYUMBA YA KISHERIA
AMA KORTI!

Ijapo kuwa hali gani ya ubakaji,
si kosa lako kuhusu jambo lililo
kufikiya.
Haupashwe
kusikiya
haya.

Kama una hofiya usalama wako
ao heshima yako, una weza
faidishwa na mipango za ukingo,
kwa mfano kuomba masambo
ifanyike kwa siri.

Ongeya kuhusu hali hiyo kwa mtu
moja wa kando kando yako ao
kikundi
kimoja
cha
uduma
(msaada) wa kisheria.

1. Nenda kwenyi hospitali ama
kituo
cha
afya
haraka
iwezekanavyo kwa:





Pokeya matunzo za kwanza
Kuepuka
kuambukizwa
magonjwa
Epuka mimba isiyo takwa
Andikisha kiratasi cheti ya
kiganga

Tafazali
muganga,
unaweza ni
fasiriya kwa
nini nina kuwa
na lazima ya
kikartasi cheti
ya kiganga ?

Kikartasi ya
kiganga kita
kusaidiya
kwa
kuonyesha
kwa uhakika
ubakaji
kwenyi korti.

Apana kunawa mbele ya vipimo
vya muganga na weka ndani
mfuko manguo ambazo ulikuwa
na vaa wakati wa shambulizi pia
kitu chochote kile kinacho weza
kusadia kuleta mwangaza na
kutambulisha shambulizi.

2. Kwenda kwenyi kikundi cha
mahali cha uduma wa kisheria ao
ofisi ya watetezi: una weza pewa
mashauri bila malipo kwa ku
teteya haki zako.

Nita kusindikiza
kwa bure muda
wa vipindi vyote
vya njia ya
mafwatilio ya
kisheria.

Una haki ya kusindikizwa na
mtetezi mbele, wa kati na kisha
masambo.

3. Shitaki haraka iwezekanavyo:




Kwa muamzi wa waaskari
kama mushambulizi ni askari
ao polisi
Kwa polisi ao chumba la
kisheria katika hali zingine

Kwa nini
haupendi
kubali
mbuzi ya
mubakaji
wako ?

Kwa sababu
mubakaji
anapashwa
hukumiwa
kwa kifungo
na kunilipa
kwa makosa
aliyo ni
tendeya.

Usikubali masikilizano ya pamoja!
Mubakaji ana weza azibiwa:
 Kwa kifungo cha myaka 5
mpaka 20 gerezani
 Kwa faini isiyo weza kuwa
chini ya franka elfu miya moja
ya Congo
 Kwa malipo ya faida kwa
kutengeneza
makosa
aliyo
fanya kwa muhanga mtu aliye
bakwa.

