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SWAHILI



Nini maana ya upatanishi wa 
kujirekebisha?
Upatanishi wa kujirekebisha hufanyika baada 
ya hatia lakini kabla ya hukumu; hufanyika kwa 
hiari na inaweza kutokea uso kwa uso au bila 
kuonana moja kwa moja.

Wakati mahakama katika Australia Magharibi 
inapoomba upatanishi wa kujirekebisha basi ni 
sehemu ya mchakato wa hukumu ya mahakama 
hiyo - lakini sio njia mbadala (sio mpango wa 
‹mseto wa mahakama›).

Upatanishi wa kujikurekebisha huruhusu 
wahalifu na wahasiriwa kujadili matokeo ya 
kosa kwa msaada wa mpatanishi wa upande 
wowote.

Upatanishi humpa mkosaji nafasi ya 
kujirekebisha kwa kosa hilo kwa njia ambayo ina 
maana kwa mwathirika.

Ushiriki katika upatanishi unaweza kuzingatiwa 
na mahakama wakati wa hukumu.

Matokeo yanaweza kujumuisha:

• Msamaha - wa maneno au ulioandikwa 
kutoka kwa mkosaji.

• Maelezo ya kosa hilo.

• Kurudisha mali au vitu.

• Fidia ya fedha.

Faida
• Waathirika wanayo nafasi ya kutoa maoni 

yao juu ya kosa/matokeo yake, na kusikia 
majibu ya mkosaji.

• Waathirika ambao wamepata hasara za 
kifedha wanaweza kuomba malipo.

• Maoni ya mwathiriwa kuhusu kosa hilo 
yatajulikana mahakama.

• Wahalifu wanapata nafasi ya kuomba 
msamaha na kufanya marekebisho kwa 
kukosea kwao kabla ya kuhukumiwa.

• Ushirikiano mzuri wa mkosaji katika 
upatanishi unaoweza kuwa na faida kwa 
ajili yake kuhusiana na hukumu.

• Inaweza kusaidia kupunguza mvutano 
unaoendelea katika familia au jamii.

Upatanishi wa kujirekebisha hauwezi kufanikiwa 
kila wakati lakini, bila kujali matokeo yake, 
ripoti inayoelezea mchakato wa upatanishi na 
masuala yaliyoibua yatatolewa na hakimu au jaji 
anayehusika kutoa hukumu.


