
3/2021 www.vermontjudiciary.org 
 

Jinsi ya Kujitayarisha na Usikilizaji wa Msaada wa kuondokana na Unyanyasaji 

Maelezo ya Mlalamikaji: 

Iwapo umesajili ombi la Kuondolewa katika Unyanyasaji, wewe ndiye Mlalamikaji. Lazima uwepo 
Mahakamani kabla ya muda uliopo kwenye notisi yako. Ikiwa hutofika kwenye kusikilizwa shauri, 
ombi lako la Msaada wa Amri ya Mwisho kuondokana na Unyanyasaji litatupiliwa mbali. Amri 
yoyote ya Muda itaisha siku hiyo. 

Wakili kutoka wakala wa ukatili majumbani wa eneo lako anaweza kuwepo Mahakamani, au 
unaweza kuwasiliana naye mapema. Kwa taarifa kuhusu wakili katika eneo lako tembelea wavuti 
huu https://vtnetwork.org/get-help/  Wakili huyo huenda asiruhusiwe kuzungumza wakati wa 
usikilizaji. 

Ikiwa unataka kupata msaada kwa watoto kwa siku tisini, tafadhali mwambie Jaji wakati wa 
usikilizaji. 

Maelezo ya Mshtakiwa: 

Iwapo umepewa Amri ya Muda ya Msaada wa Kuondokana na Unyanyasaji, au Ilani ya Kusikilizwa 
Kesi, wewe ndiye Mshtakiwa. Lazima uwepo Mahakamani kabla ya muda uliopo kwenye notisi 
yako. Hii ni fursa kwako kwa Mahakama kusikia taarifa kutoka kwako na mashahidi wako. 
Usipofika, mara nyingi Amri ya Mwisho itatolewa. 

Ikiwa ungependa kuhudhuria kwa simu kwa sababu uko gerezani au unakaa mbali, lazima uwasilishe 
ombi kwa maandishi Mahakamani kabla ya kusikilizwa na Jaji atatoa uamuzi juu ya ombi lako. 

Uwezo wako wa kushikilia kazi fulani, kumiliki silaha na risasi, au kuweka hali yako ya uhamiaji 
inaweza kuathirika ikiwa Amri ya Mwisho itatolewa. Ikiwa una maswali juu ya Sheria ya Udhibiti 
wa Bunduki au sheria zingine, unaweza kutaka kupata msaada wa kisheria. 

MAELEZO KWA WAHUSIKA WOTE 

MAMBO YA KUFANYA KABLA YA KUSIKILIZWA KESI: 

Ikiwa unahitaji kupata nguo au vitu vingine binafsi kutoka nyumbani kabla ya kusikilizwa, na amri 
inaruhusu, lazima ufanye mipango hiyo moja kwa moja na polisi au sharifu wa eneo lako. Polisi na 
masharifu wanaweza kukulipisha kwa huduma zao. 

Unaweza kutaka kuzungumza na au kumuajiri wakili. Mahakama ya eneo lako inaweza kuwa na 
taarifa kuhusu huduma za kisheria. Ikiwa una wakili katika kesi inayoendelea kwenye Mahakama ya 
Familia (kama vile talaka, msaada kwa watoto, au shauri la kuvunjilia mbali mahusiano), tafadhali 
wasiliana na wakili wako kabla ya kusikilizwa. 

Ikiwa kuna watu wazima mashahidi wa unyanyaswaji, unaweza kutaka kuwaleta kutoa ushahidi 
wakati wa kusikilizwa. Huenda Jaji asikubali maelezo ya maandishi kutoka kwa watu wasiokuwepo 
Mahakamani, au kuwaruhusu watoe ushahidi kwa njia ya simu. 
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Ikiwa una watoto na huyo mtu mwingine, fikiria juu ya mawasiliano ya mzazi na mtoto 
(kutembelea). Unapaswa kuwa tayari kupendekeza ratiba ambayo itafaa kwa watoto wako. Zingatia 
ratiba yako ya kazi, ratiba ya shule, faraja na usalama wa watoto, na usafiri. Fikiria ikiwa unataka 
kuchukua na kurejesha watoto bila kuonana na mwenzako. Tafadhali tumia muda kabla ya usikilizaji 
kuandaa mpango. Fomu za karatasi za kazi zinapatikana Mahakamani na kwenye wavuti wa 
mahakama (tazama hapa chini). 

Ikiwa utataka mawasiliano baina ya mzazi na mtoto yasimamiwe, uwe tayari kumweleza Jaji ni vipi 
hili litamfaidisha mtoto. Jamii zingine zina programu ambazo hutoa nyumba salama kwa wazazi 
kuchukua na kurejesha watoto au kuwaona. Unaweza kuomba wafanyakazi wa Mahakama, kabla ya 
siku ya kusikilizwa, ikiwa kuna programu hizo katika jamii yako. Ikiwa utapendekeza mtu mwingine 
asimamie kuchukua na kurejesha au kutembelea, kama vile jamaa au rafiki ambaye nyote 
mnamuamini, itabidi ujue kabla ya kusikilizwa kwamba mtu huyo anakubali kufanya hivyo. 

Ili kupata amri za muda mrefu juu ya haki na uwajibikaji wa mzazi (ulezi) na mawasiliano ya watoto 
na mzazi (kutembelea) na msaada kwa watoto, utahitaji kufungua shauri tofauti la Uzazi, Talaka, 
Utengano, au Kuvunjilia mbali (isipokuwa iwapo tayari shauri lipo). Ili kupata amri ya mwisho juu 
ya umiliki wa mali, utahitaji kufungua kesi ya Talaka, Kutengana, au Kutupiliwa mbali ikiwa 
umeolewa/umeoa au uko katika ndoa ya kisheria. Ikiwa hujaolewa/hujaoa au upo kwenye ndoa ya 
kisheria, kupata amri ya mwisho kuhusu umiliki wa mali, utahitaji kufungua madai madogo au kesi 
ya madai. Ikiwa una mpango wa kufungua kesi yoyote kati ya hizi, unaweza kupata fomu hizo 
kutoka kwa ofisi ya Karani wa Mahakama au kutoka kwa wavuti ya mahakama (tazama hapa chini). 
Itakuwa muhimu kusajili fomu hizi kabla ya kusikilizwa kwako. 

Ikiwa unahitaji msaada kwa Kiingereza au lugha ya ishara, tafadhali wasiliana na Mahakama mara 
moja. 

SIKU YA KUSIKILIZWA : 
Unapaswa kuwa Mahakamani kwa wakati uliopo kwenye notisi. Mahakama zitatenga maeneo tofauti 
kwa walalamikaji na washtakiwa ikiwezekana. Usitarajie kusemezana baina yenu kabla ya 
kusikilizwa. Mara nyingi, hutaruhusiwa kufanya hivyo. Darasa la kukusaidia kujiandaa litakuwa 
sehemu ya usikilizaji. Inaweza kuchukua muda kabla ya kesi yako kuitwa. Tafadhali uje na 
nyaraka zako Mahakamani. 

Itakuwa muhimu kuwa na karatasi na kalamu ya kuchukua maelezo. 

Unaweza kuleta mtu anayekuunga mkono kwenye usikilizaji, lakini hatoweza kuruhusiwa kukaa na 
wewe au kuzungumza na Jaji. Mtu huyo anakaribishwa kuhudhuria mafunzo nawe. 

Ikiwa unaleta ushahidi (karatasi au picha zinazohusiana na shauri lako), tafadhali hakikisha una 
nakala ya Mahakama na moja ya kutunza. Ikiwa unaleta kumbukumbu ya sauti iliyorekodiwa, 
tafadhali pia leta vifaa vinavyohitajika kuicheza. Jaji anaweza kuruhusu au asiruhusu kile unacholeta 
kuwa sehemu ya kesi hiyo. 

Hakuna huduma ya mtoto inayopatikana katika jengo la mahakama, na watoto hawawezi kuruhusiwa 
katika chumba cha mahakama. 
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