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�ன்�ைர

நம் ந�திமன்றப் பயனர்கள் அைனவ�க்�ம் ந�திையச் ெசன்றைடவதற்கான வசதிகைளச் 

ெசய்� ெகா�ப்பதி�ம் அந்ந�திையச் ச�சமமாகப் ெப�வதி�ம் அர� ந�திமன்றங்கள் 

ஆழ்ந்த கடப்பா� ெகாண்�ள்ளன. இதன் ெதாடர்ப�ல், �ற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஒ�வர் 

திறம்படச் �யமாக வழக்கா�வதற்�க் �ற்றவ�யல் ந�தி �ைறையப் பற்றிய அறி�ம் 

��த�ம் �க்கியமானைவயாக அைமகின்றன. �ற்றவ�யல் ந�தி�ைறய�ல் �க்கியத் 

தகவல்கைள எள�தில் ேத�க் கண்�ப��க்க �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்க�க்� உதவ� 

ெசய்வதன் �லம், அவர்கள் �லபமாக ந�திைய அ��ம் ஆற்றல் ேமம்ப�கிற�.

�யமாக வழக்கா�ம் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்க�க்� ஆற்றலள�க்க �ற்றவ�யல் 

நைட�ைற மற்�ம் ந�திமன்ற ெசயல்�ைறகைளப் பற்றிய நைட�ைறக்� ஏற்ற உகந்த 

தகவல்கைள வழங்�வதற்காக, இந்த வழிகாட்� �த்தகம் �தன் �தலில் 1 நவம்பர் 2017 

அன்� ச�க ந�தி நிைலயத்�டன் (“CJC”) இைணந்� அர� ந�திமன்றங்களால் 

ெவள�ய�டப்பட்ட�.

2018 �ற்றவ�யல் ந�தி சீர்தி�த்த சட்டத்தினால் 2018-ல் க�ைமயாக்கப்பட்ட �ற்றவ�யல் 

ந�தி ெசயல்�ைறகைளப் பற்றி�ம் அர� ந�திமன்றங்கள் இடம் மாறி அர� ந�திமன்றக் 

ேகா�ரங்க�க்�ச் ெசன்றைதப் பற்றி�மான ஆக அண்ைமய தகவல்கள் �திதாகச் 

ேசர்க்கப்பட்�ள்ள இவ்வழிகாட்�ய�ன் இரண்டாம் பதிப்� ெவள�ய�ட்�ற்�, அர� 

ந�திமன்றங்க�ம் CJC-�ம் ம�ண்�ம் இைணந்ததில் மகிழ்ச்சியைடகிேறாம். 

இந்த வழிகாட்� �த்தக ெவள�ய�ட்�ல் சம்பந்தப்பட்ட அைனவ�ன் க�ம் உைழப்�, தளரா 

ஆதர� மற்�ம் ஊக்�வ�ப்� ஆகியவற்�க்� என் உளமார்ந்த நன்றிையத் 

ெத�வ�த்�க்ெகாள்கிேறன்.

ந�திபதி வ�ன்சன்ட் ஹூங்

தைலைம ந�திபதி, அர� ந�திமன்றங்கள்

தைலவர், ச�க ந�தி நிைலயம் 
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�க�ைர

சட்டச் ெசயல்�ைறையப் ��ந்�ெகாண்� திைசயறிந்� ெசல்ல சிரமமாக உள்ள� என்� 

�யமாக வழக்கா�ம் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் ெபா�வாகக் �ைறபட்�க்ெகாள்வ�ண்�. 

�யமாக வழக்கா�ம் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் வழக்� நடவ�க்ைககள�ன்ேபா� எல்லா 

சந்தர்ப்பங்கள��ம் த�மாற்றமைடயலாம். ஒ� ேவைள ந�திமன்ற நடவ�க்ைககள�ன் 

உட்சிக்கல்கள் தனக்� �ன்னேர ெத�வ�க்கப்பட்��ந்தால், தான் இன்�ம் சிறப்பான ஒ� 

தற்காப்� வாதத்ைத �ன்ைவத்தி�க்கலாம் என்ற எண்ணம் �யமாக வழக்கா�ம் 

�ற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஒ�வ�க்�ப் பல சந்தர்ப்பங்கள�ல் ேதான்றிய��க்கலாம்.

�யமாக வழக்கா�ம் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் �ற்றவ�யல் நடவ�க்ைககைள ேம�ம் 

சிறப்பாகப் ��ந்�ெகாள்ள உதவ� ெசய்�, இந்தக் �ைறபாட்ைட நிைற� ெசய்வைத இந்த 

வழிகாட்� �த்தகம் ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�. இந்த வழிகாட்� �த்தகத்தில், 

�ற்றவ�யல் நடவ�க்ைககள�ன் ஒவ்ெவா� கட்டத்�டன் ெதாடர்�ைடய வ��வான 

தகவல்கைளச் �யமாக வழக்கா�ம் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் கண்டறிவர். இந்த வழிகாட்� 

�த்தகம், வழக்� நடவ�க்ைககள�ன் ஒவ்ெவா� கட்டத்தி�ம் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் 

எைத எதிர்ேநாக்கலாம் என்பைத�ம், அதி�க்கியமாக, வழக்� நடவ�க்ைகக�க்� 

அவர்கள் எவ்வா� தயாராகலாம் என்பைத�ம் வ�ளக்�கிற�. இதரத் தகவல்களான 

ந�திமன்ற நைடெயா�ங்� வ�தி�ைறகள், சட்ட ஆேலாசைனைய எங்�ப் ெபறலாம் 

மற்�ம் ஒ�ங்கிைணந்த வழக்� நிர்வாக �ைற ேபான்றைவ�ம் இந்த வழிகாட்�ய�ல் 

உள்ளடங்�ம்.

சட்ட ஆேலாசைனக்�ப் பதிலாக அைம�ம் ேநாக்கம் இந்த வழிகாட்�க்� இல்லாத 

ேபாதி�ம், �யமாக வழக்கா�ம் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஒ�வர், அவர் உட்ப�த்தப்ப�ம் 

�ற்றவ�யல் நடவ�க்ைககைளப் ��ந்�ெகாள்�ம் ஆற்றைல அவ�க்� வழங்க இ� 

நம்ப�க்ைக ெகாண்�ள்ள�. �யமாக வழக்கா�ம் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�க்� இந்த 

வழிகாட்� �த்தகம் ஒ� மதிப்ப�ல்லா வளமாக அைம�ம் என்� நான் நம்�கிேறன்.

தி� ச்சி� �வ � சான், மன்ற உ�ப்ப�னர், டான் ச்சின் �வான் அறநி�வனம்

�ைண தைலவர், ச�க ந�தி நிைலயம் 
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ஒ� ேமேலாட்டம்

அத்தியாயம் 1

(A) �ற்றவ�யல் ெசயல்�ைறய�ன் ஒ� ெசயல்வழிப் படம்

 

  

 
 

 

 

 

 

 

     
   

 
  

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

அறிவ�ப்� ந�திமன்றங்கள்

உங்கள�ன் �தல் ந�திமன்ற வழக்� வ�சாரைண, �ற்றவ�யல் 
அறிவ�ப்� ந�திமன்றத்தில் இடம்ெப�ம். இங்�தான், உங்க�க்� 
எதிரானக்  �ற்றச்சாட்�  உங்கள�டம் வாசித்� வ�ளக்கப்ப�ம். இேத 
இடத்தில் தான் �ற்றத்திற்கான உங்கள�ன் �ற்ற ஏற்� அல்ல� 
ம�ப்� பதி�  ெசய்யப்ப�ம். அதாவ�, ந�ங்கள், �ற்றம் ெசய்ததாக 
ஏற்�க்ெகாள்கிற�ர்களா (�ற்றத்ைத ஒப்�க்ெகாள்�தல்) அல்ல� 
�ற்றம் ெசய்யவ�ல்ைல என்� ம�க்கிற�ர்களா (வ�சாரைண 
ேகா�தல்). 

ந�ங்கள் �ற்றச்சாட்�கைள ஒப்�க்ெகாள்ள 
வ��ம்பவ�ல்ைலெயன்றால், ந�ங்கள்  வழக்� 
வ�சாரைண ேகார ேவண்�ம். ந�ங்கள் வழக்� 
வ�சாரைண ேகார ��� ெசய்தால், உங்கள�ன் 
வழக்�, வ�சாரைணக்� �ந்திய �ட்டத்திற்� (PTC) 
அல்ல� �ற்றவ�யல் ஆவணங்கள் ெவள�ப்ப�த்�தல் 
�ட்டத்திற்� (CCDC) மாற்றிவ�டப்ப�ம். PTC-ன் 
ேபா�, ந�திபதி, வழக்ைக வ�சாரைணக்�த் தயார் 
ெசய்வதற்கான கட்டைளகைளய��வார். 

ந�ங்கள் �ற்றத்ைதச்(கைளச்) ெசய்ததாக 
ஒப்�க்ெகாண்டால், உங்கள�ன் வழக்� ஒ� 
PG ந�திமன்றத்திற்� மாற்றிவ�டப்ப�ம். 
இங்�தான் தண்டைன வ�திக்�ம் ஒ� 
ந�திபதி, ந�ங்கள் ஒ�  �ற்றவாள�ெயனத் 
த�ர்ப்பள�த்�, உங்கள�ன் தண்டைன தண�ப்� 
வாதத்ைதக் ேகட்ட ப�ற� உங்க�க்�த் 
தண்டைன வ�திப்பார். 

��� உங்க�க்� வ�த்தமள�த்தால், 
ந�ங்கள் ஒ� ேமல் �ைறய�ட்ைடத் தாக்கல் 
ெசய்யலாம். ேமல் �ைறய�� என்ப�, ஒ� 
கீழ் ந�திமன்றத்தின் த�ர்ப்ப�ைன �ற்றி�ம் 
மாற்�ம்ப� உயர் ந�திமன்றத்திடம் 
�ன்ைவக்�ம் ஒ� ேகா�க்ைகயா�ம். 
ந�திபதிய�ன் த�ர்ப்ைப எதிர்த்� அர� தரப்�ம் 
ேமல்�ைறய�� ெசய்யலாம் என்பைதத் 
தய� ெசய்� கவனத்தில் ெகாள்ள�ம்.  

ஒ� வழக்� வ�சாரைணய�ல், ந�ங்க�ம் அர� தரப்�ம் 
�ன்ைவக்�ம் ஆதாரங்கைள ந�திபதி ஆராய்வார். 
வழக்கின் இ�திய�ல், �ற்றச்சாட்�கள�ன் ேப�ல் 
உங்கைள ஒ� �ற்றவாள� என த�ர்மான�ப்பதா 
அல்ல� வ��வ�ப்பதா என்� அவர் ��� ெசய்வார். 
ந�ங்கள் ஒ� �ற்றவாள� என த�ர்மான�க்கப்பட்டால், 
ந�திபதி உங்க�க்கான தண்டைனைய வழங்�வார்.

வழக்� ��ந்�வ�ட்ட�.

வ�சாரைண ேகா�தல் 

�ற்றத்ைத ஒப்�க்ெகாள்�தல் 

அதி�ப்தி

தி�ப்தி

�
ற்
ற
த்
ை

த
 ஒ

ப்
�
க்
ெ
க
ாள்

�
த
ல்
 

வ�சாரைணக்� �ந்திய �ட்டம் (PTC) / �ற்றவ�யல் 
ஆவணங்கள் ெவள�ப்ப�த்�தல் �ட்டம் (CCDC)

�ற்ற ஒப்�தல் ந�திமன்றங்கள்

ேமல் �ைறய��

வழக்� வ�சாரைண

���
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(B) நான் இந்தப் �த்தகத்ைத எவ்வா� பயன்ப�த்�ேவன்?

(1) கட்டாயம் ப�க்க ேவண்�ய� 

�யமாக வழக்கா�ம் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் ஒவ்ெவா�வ�ம் நன்� 
ெத�ந்தி�க்கேவண்�ய �க்கிய மற்�ம் பய�ள்ள தகவல்கள் "அத்தியாயம் 
2 - �யமாக வழக்கா�ம் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�க்கான அத்தியாவசிய 
தகவல்கள்" என்பதன் கீழ் இடம்ெபற்�ள்ளன. அதனால், சட்ட 
நடவ�க்ைககள�ல் ந�ங்கள் எந்தக் கட்டத்தில் இ�ந்தா�ம், அத்தியாயம் 
2-ையப் ப�க்�மா� வ�வாக ஊக்�வ�க்கப்ப�கிற�ர்கள்.

(3) “நான் �ற்றஞ்சாட்�கைள ஒப்�க்ெகாள்ள வ��ம்�கிேறன்."

தண்டைன வ�திப்�கள் மற்�ம் தண்டைன வ�திப்� நைட�ைறகள் பற்றிய 
தகவல்கைள "அத்தியாயம் 6 - தண்டைன வ�திப்�" என்பதில் காணலாம்.

(4) “நான் இக்�ற்றங்கைளச் ெசய்யவ�ல்ைல. நான் வழக்ைக எதிர்த்� 
வாதாட வ��ம்�கிேறன்!"

"அத்தியாயம் 2 - �யமாக வழக்கா�ம் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�க்கான 
அத்தியாவசிய தகவல்கள்" என்பதில், ந�ங்கள் எங்�ச் ெசன்� சட்ட 
ஆேலாசைன (அவற்றில் சில இலவசமானைவ�ம் �ட) ெபறலாம் ேபான்ற 
பய�ள்ள தகவல்கள் அடங்கி உள்ளன. வழக்� வ�சாரைணய�ன் 
ெசயல்�ைறையக் �றித்த தகவல்கைள "அத்தியாயம் 5 - வழக்� 
வ�சாரைணகள்" உங்க�க்� வழங்�ம்.

(2) “என� ந�திமன்ற வ�சாரைணய�ன்ேபா� என்ன நடக்�ம் என்� நான் 
ெத�ந்�ெகாள்ள வ��ம்�கிேறன்."

�ற்றவ�யல் நடவ�க்ைககள�ன் ஒவ்ெவா� கட்டத்திற்�ம் ஓர் அத்தியாயம் 
ஒ�க்கப்பட்�ள்ள�. உங்கள�ன் வழக்� தற்ேபா� அறிவ�ப்� ந�திமன்றங்கள�ல் 
வ�சா�க்கப்ப�கிறெதன்றால், "அத்தியாயம் 3 - அறிவ�ப்� ந�திமன்றங்கள்" 
என்பைத ந�ங்கள் காணலாம். உங்கள�ன் வழக்�, ‘வ�சாரைணக்� �ந்திய 
�ட்டத்திற்� (PTC) நாள் �றிக்கப்பட்��ந்தால், "அத்தியாயம் 4 - 
வ�சாரைணக்� �ந்திய �ட்டங்கள்" உங்க�க்�ப் ெபா�த்தமாக இ�க்�ம். 
ந�ங்கள், ஒ� வழக்� வ�சாரைணக்�த் தயார் ெசய்� ெகாண்��ந்தால், 
"அத்தியாயம் 5 - வழக்� வ�சாரைணகள்" என்பைத ந�ங்கள் காணேவண்�ம். 
உங்கள�ன் வழக்�, தண்டைன வ�திக்கப்ப�ம் கட்டத்தில் இ�ந்தால், 
"அத்தியாயம் 6 - தண்டைன வ�திப்�" என்பைத ந�ங்கள் காணேவண்�ம்.



8

. 
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(5) “ந�திமன்றத்தின் ��ைவெயாட்� நான் வ�ந்�கிேறன்."

ஒ� ேமல்�ைறய�ட்ைட எவ்வா� தாக்கல் ெசய்வ� என்ற தகவல்கைள 
"அத்தியாயம் 7 - ேமல்�ைறய��" உங்க�க்� வழங்�ம். 

(6) “நான் என் ஆவணங்கைள ந�திமன்றத்தில் எவ்வா� மின்-தாக்கல் ெசய்வ�?"

"அத்தியாயம் 8 - ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட வழக்� நிர்வாக �ைற (ICMS)" 
என்பதன் கீழ்  ஒ�  ��த வழிகாட்� காணப்ப�ம். 

(7) “என் மனதில் சில ேகள்வ�கள் உள்ளன..."

"அத்தியாயம் 9 - அ�க்க� ேகட்கப்ப�ம் ேகள்வ�கள் (FAQ)" என்பதன் கீழ் 
ந�ங்கள் பதில்கைளக் கண்டறியலாம். ந�ங்கள் ேத�ம் பதில் கிைடக்கவ�ல்ைல 
என்றால், அர� ந�திமன்றங்கள�ன் தகவல் அைழப்� ைமயத்ைத 65878423 
அல்ல� 1800 JUSTICE (1800 5878423) என்ற எண்ண�ல் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 
அல்ல� உங்கள�ன் ேகள்வ�ைய contact@statecourts.gov.sg என்ற மின்னஞ்சல் 
�கவ�க்� அ�ப்பலாம். ந�தி�ைறய�ல் த�ர்ப்பள�க்�ம் ந�திமன்றம் என்ற 
அ�ப்பைடய�ல், எந்த ஒ� வழக்கின் த�தி �றித்த சட்ட ஆேலாசைன, 
க�த்�ைர அல்ல� ேகள்வ�க�க்�ப் பதில் ஆகியவற்ைற ந�திமன்றங்கள் 
வழங்க ��யா� என்பைதத் தய�ெசய்� கவனத்தில் ெகாள்ள�ம்.   

(8) “வழக்ைகப் பற்றி எனக்� கலக்கமாக�ம் மனச்ேசார்வாக�ம் உள்ள�."

உணர்�ப்�ர்வ பாதிப்ப�ற்கான உதவ��ம் ஆதர�ம் உங்க�க்�க் 
கிைடக்கப்ெப�ம். தய� ெசய்� "அத்தியாயம் 11 - பயன்மிக்க இைணப்�கள்" 
என்பதன் கீழ் பட்�யலிடப்பட்�ள்ள உதவ� எண்கைள அைழக்க�ம்.
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(G)   ந�திமன்ற நைடெயா�ங்� வ�தி�ைறகள்

(F)   ப�ைண/�ய ப�ைண �றி

(E)   ஒத்திைவப்�கள்

(C)   பயன்மிக்க சட்ட வளங்கள் 

(B)   நான் எங்�ச் சட்ட ஆேலாசைன ெபறலாம்?

(A)   நான் ஒ� வழக்கறிஞைர நியமிக்க ேவண்�மா?

(D)   �ற்ற ஒப்�தல் அதற்� மாறாக வ�சாரைண ேகா�தல்

�யமாக வழக்கா�ம் 
�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�க்கான 
அத்தியாவசிய தகவல்கள்
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ந�ங்கள் ஒ� வழக்கறிஞைர நியமிக்க வ��ம்�வ�ம் வ��ம்பாத�ம் உங்கள�ன் 
தன�ப்பட்ட ���. ஆனால், அ� உங்க�க்கான ெத��கள�ன் நன்ைம 
த�ைமகைள நன்� எண்ண�ப் பார்த்த ப�ன்னேர எ�க்க ேவண்�ய ஒ� 
�க்கியமான ��வா�ம். 

ெபா�வாகச் ெசான்னால், ந�ங்கேள உங்கைளப் ப�ரதிநிதித்�க்ெகாள்�ம்ேபா� 
(வழக்கறிஞர் இல்லாமல்) ந�ங்கள், (i) சட்ட நைட�ைற மற்�ம் (ii) 
நிைல�ைறச் சட்டம் (அதாவ� சட்டங்கள் மற்�ம் சட்டக்ேகாட்பா�கள்), 
ஆகியவற்ைற நன்� அறிந்� ெகாள்ள ேவண்�ம். இந்தக் ைகேய� 
உங்க�க்�ச் சட்ட நைட�ைறையப் பற்றிய ேதைவயான வ�வரங்கைள 
வழங்�ம். ஆய��ம், நிைல�ைறயான சட்டம் �றித்� ஆழ்ந்த ��தைல 
வழங்கா�. அ��ம், �றிப்பாக, உங்கைளத் தற்காத்�க்ெகாள்ள சட்டத்தில் 
உங்க�க்�க் கிைடக்கக்��ய எதிர்வாதங்கைள இ� வழங்கா�. ந�ங்கேள 
உங்கைளப் ப�ரதிநிதித்�க்ெகாள்ள வ��ம்ப�னால் சட்டத்தில் உங்கள�ன் 
எதிர்வாதங்கள் யாைவெயனத் ெத�ந்� ெகாள்ள ேவண்�ய� அவசியமா�ம்.

ந�திமன்ற நைட�ைறகைளப் பற்றிய சிறப்பறி� இல்லாதவர் என்ற நிைலய�ல் 
ந�ங்கள் உங்கைளப் ப�ரதிநிதித்தா�ம், ந�திமன்றம் அதன் நைட�ைற 
வ�திகைள�ம் தரத்ைத�ம் உங்க�க்காகத் தளர்த்த இயலா�. அப்ப� 
என்றால், ந�ங்கள், உங்கள�ன் வழக்ைக, ஒ� வழக்கறிஞரால் ப�ரதிநிதிக்கப்ப�ம் 
வழக்கா�ையப் ேபால �ன்ைவக்க தயாராகய��க்கேவண்�ம். உங்கள�ன் 
வழக்ைகத் தயார் ெசய்வதற்�ம் அதைன நடத்�வதற்�மான �� 
ெபா�ப்ைப�ம் ஏற்�க்ெகாள்ள�ம் ந�ங்கள் தயாராக இ�க்க ேவண்�ம். 
வ�சாரைண நைட�ைறகள் �றித்� ந�திபதி சில வழிகாட்டல்கைள 
வழங்கலாம்.  ஆனால், ந�திபதி உங்கள�ன் வழக்கறிஞைரப்ேபால ெசயல்பட 
��யா�. அதாவ�, ந�ங்கள் உங்கைள ெவற்றிகரமாகப் ப�ரதிநிதித்�க்ெகாள்ள 
என்ன ெசய்ய ேவண்�ம் என்� ந�திபதி ஆேலாசைன வழங்க ��யா�. 
உங்க�க்� ஒ� நியாயமான வ�சாரைண கிைடப்பைத உ�தி ெசய்வேத 
ந�திபதிய�ன் பங்�. 

(A) நான் ஒ� வழக்கறிஞைர நியமிக்க ேவண்�மா?

�யமாக வழக்கா�ம் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�க்கான 
அத்தியாவசிய தகவல்கள் 
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(B) நான் எங்�ச் சட்ட ஆேலாசைன ெபறலாம்?

சிங்கப்�ர் வழக்கறிஞர் சங்கம், சிங்கப்��ல் சட்டத் ெதாழில் நடத்�ம் 
வழக்கறிஞர்கள�ன் ெபயர்கள், �கவ�கள் மற்�ம் இதரப் பய�ள்ள 
தகவல்கைளத் தன� இைணயத்தள வ�வரப்�த்தகத்தில் ெதா�த்�க் 
ெகா�த்�ள்ள�. ந�ங்கள், இவ்வ�வரப்�த்தகத்ைத, www.lawsociety.org.sg-ல் 
காணலாம். ந�திமன்றங்கள் வழக்கறிஞர்கைள வழக்கா�பவர்க�க்�ப் 
ப�ந்�ைரக்�ம் நிைலய�ல் இல்ைல என்பைதத் தய�ெசய்� க�த்தில் 
ெகாள்ள�ம்.

(1) வழக்கறிஞைர நியமிப்ப�

உங்க�க்� ஒ� வழக்கறிஞர் ேதைவப்படலாம். ஆனால், பண வசதிய�ல்லாத 
காரணத்தால் உங்களால் ஒ�வைர நியமிக்க ��யாமல் இ�க்கலாம். பண 
வசதிய�ல்லாத �ற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபர்கள், தங்க�க்� எதிராக 
ெகாண்�வரப்பட்ட �ற்றவ�யல் �ற்றச்சாட்�கைள எதிர்த்� வழக்காட ஒ� 
வழக்கறிஞைர நியமிக்க வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் இலவச ேசைவகள�ன் 
�ற்றவ�யல் சட்ட உதவ�த் திட்டத்ைத (CLAS) நாடலாம்.

ஒ� �ற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபர், கீழ்வ�ம் ேதர்� �ைறகைளப் �ர்த்திச் 
ெசய்தால், அவைரப் ப�ரதிநிதிக்க ஒ� ெதாண்�ழிய வழக்கறிஞர் 
நியமிக்கப்ப�வார்: 

(a) வ�மான ேதர்� மற்�ம் ெசலவ�டக்��ய ெசாத்�க்கள் ேதர்� 
ேபான்றைவ உள்ளடங்கிய வ�வாய் த�தி ேசாதைனைய நிைறேவற்றினால் 
(b) ப�ன் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள சட்டங்கள�ன் கீழ் வ�ம் �ற்றங்கைள 
ஒப்�க்ெகாள்ள அல்ல� வ�சாரைண ேகார வ��ம்ப�னால்: 

(2) �ற்றவ�யல் சட்ட உதவ�த் திட்டம் (CLAS) 

சட்ட நைட�ைறைய�ம் நிைல�ைறச் சட்டத்ைத�ம் உங்களால் ைகயாள 
���ம் என்ற தன்னம்ப�க்ைக உங்க�க்� இ�ந்தால், ந�ங்கேள உங்கைளப் 
ப�ரதிநிதித்�க் ெகாள்வைதப் பற்றிச் சிந்திக்கலாம். இல்ைலெயன�ல், ந�ங்கள் 
ஒ� வழக்கறிஞைர நியமிக்க க�தலாம் அல்ல� �ைறந்தபட்சம், உங்கள�ன் 
��ைவச் ெசய்வதற்� �ன் வழக்கறிஞர் ஒ�வ�டமாவ� ேப�ங்கள். 
உங்கள�ன் வழக்ைகத் தயார் ெசய்�, ப�ன்னர் ந�திமன்றத்தில் வழக்கா�வதில் 
உள்ள மன உைளச்சலிலி�ந்� ஒ� நல்ல வழக்கறிஞர் உங்கைள 
வ��வ�ப்பார். 
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CLAS பற்றிய ேம�ம் தகவல்கைள இந்த http://probono.lawsociety.org.sg/Pages/ 
Criminal-Legal-Aid-Scheme.aspx என்�ம் இைணயத்தளத்தில் கண்டறியலாம். 
மாறாக, ந�ங்கள், அவர்கைளத் ெதாைலேபசி மற்�ம் மின்னஞ்சல் வழி 
ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் அல்ல� அவர்கள�ன் அ�வலகத்திற்� ேநர�யாக 
ெசல்லலாம்.

�கவ�: 1 ெஹவ்லாக் ச�க்கம், ேபஸ்மண்ட் 1, HELP (ெஹல்ப்) நிைலயம் 
சிங்கப்�ர் 059724
ெதாைலேபசி எண்: 6536 0650 
மின்னஞ்சல் �கவ�: clas@lawsocprobono.org

ந�ங்கள் ப�ைணய�ல் ெவள�ேயற ��யாத காரணத்தால், தற்ெபா�� சிைறய�ல் 
த�ப்�க்காவலில் ைவக்கப்பட்��ந்தால், ந�ங்கள் �மாண்ட் கிள�ன�க்கிற்�ச் 
ெசல்லலாம்.  அங்� ஒ� ெதாண்�ழிய வழக்கறிஞ�டமி�ந்� 20 நிமிட 
இலவச ஆேலாசைனைய ந�ங்கள் ெபறலாம். ஆனால், இவ்வழக்கறிஞரால் 
ந�திமன்றத்தில் உங்கைளப் ப�ரதிநிதிக்க ��யா�. இந்தக் கிள�ன�க் 
ேசைவையப் ெப�வதற்� எவ்வ�த வ�வாய் அல்ல� த�தி ேசாதைனகள்

(i) ஆ�தம் மற்�ம் ெவ�ெபா�ள்கள் சட்டம்   
(ii) ஆ�தக் �ற்றச் சட்டம்   
(iii) கண�ன�ய�ன் தவறான பயன்பாட்�க்கான சட்டம்  
(iv) அ�த்தழிக்�ம், ெவ�ெபா�ள்கள் மற்�ம் த�ங்� 
வ�ைளவ�க்�ம் ஆ�தங்கள் சட்டம்   
(v) ஆபத்தான வானேவ�க்ைகச் சட்டம்   
(vi) பைட ஆள்ேசர்ப்�ச் சட்டம் 
(vii) ெவ�ெபா�ள்கள் சட்டம் 
(viii) திைரப்படங்கள் சட்டம்   
(ix) பலவைகப்பட்ட �ற்றங்கள் (ெபா� ஒ�ங்� மற்�ம் 
ெதால்ைல) சட்டம்  
(x) ேபாைதப்ெபா�ள் ஒழிப்�ச் சட்டம் 
(xi) (ேலவாேதவ�) கடன் ெகா�ப்ேபார் சட்டம் (அத்தி. 188) 
[ப���கள் 14 & 28]  
(xii) தண்டைன சட்டம்     
(xiii) ஊழல் த�ப்�ச் சட்டம்   
(xiv) மாதர் சாசனத்தின் ப���கள் 65(8) மற்�ம் 140(1)(i)  
(xv) வ��ம்பத்தகாத ெவள�ய��கள் சட்டம்   
(xvi) நாசேவைல சட்டம்   

(3) �மாண்ட் கிள�ன�க்
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1  ஒ� �ற்றவ�யல் வழக்� நிர்வாக �ைற (CCMS), அர� தரப்� வழக்கறிஞ�க்�ம் 
�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�ன் வழக்கறிஞ�க்�ம் இைடய�ல், சர்ச்ைசய�ல் உள்ள �க்கிய வ�வகாரங்கைள 
ஆராய அல்ல� �ற்றச்சாட்ைடப் பற்றி ேபரம் ேபச நடக்�ம் ‘பாரபட்சமற்றʼ சந்திப்ைப உள்ளடக்�ம்.
2  ஒ� �ற்றவ�யல் வழக்� த�ர்� (CCR) என்ப�, ஒ� ந�திபதி, அர� தரப்� வழக்கறிஞர்கள் மற்�ம் 
�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�ன் வழக்கறிஞர் ஆகிேயார், ஒ� வழக்கில் சர்ச்ைசக்��ய ப�ரச்சைனகள் 
ெதாடர்பாக பரஸ்பர ��தைல வழிநடத்�ம் எண்ணத்�ட�ம், ஏற்றதாய�ன், �ற்ற ஒப்�தல் அல்ல� 
த�ர்ப்ப�ற்�ப் ப�ற� வழங்கப்படக்��ய தண்டைனையக் ேகா� காட்ட�ம் ��ம் ஒ� சந்திப்ைப 
உள்ளடக்�ம். 
3  ஒ� மண� ேநரத்திற்� $300, ஆகக் ��தலாக 3 மண� ேநரம் + $100 நிர்வாகக் கட்டணம்.

�யமாக வழக்கா�ம் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�க்� CJC பல்ேவ� திட்டங்கைள 
வழங்�கிற�.
 
(a) ேநர� (ந�திமன்ற வளாகத்தில்) சட்ட ஆேலாசைன திட்டம் 
HELP (ெஹல்ப்) நிைலயத்தின் ேநர� (ந�திமன்ற வளாகத்தில்) சட்ட ஆேலாசைன 
திட்டத்தி�ள்ள CJC, ஒ� ெதாண்�ழிய வழக்கறிஞ�டமி�ந்� 20 நிமிட இலவச 
ஆேலாசைன ெப�ம் ேசைவைய வழங்�கிற�. இச்ேசைவையத் திங்கள்-ெவள்ள� 
வைர காைல 10:30-மதியம் 12:30 வைரய��ம், மதியம் 2:30-மாைல 5:30 மண� 
வைரய��ம் (ெபா� வ���ைறகைளத் தவ�ர்த்�) ெபறலாம். இத்ெதாண்�ழிய 
வழக்கறிஞரால் ந�திமன்றத்தில் உங்கைளப் ப�ரதிநிதிக்க ��யா� என்பைதத் 
தய�ெசய்� க�த்தில் ெகாள்ள�ம். இக்கிள�ன�க் ேசைவையப் ெப�வதற்� 
எவ்வ�த வ�வாய் அல்ல� த�தி ேசாதைன அவசியமில்ைல; அைனவ�ம் 
இதற்�த் த�தி ெப�வர். ேம�ம் தகவலறிய HELP (ெஹல்ப்) நிைலயத்தி�ள்ள 
CJC-க்� வ�ைக ��ய�ம். 
 
(b) அ�ப்பைட ந�தித் திட்டம் (�ற்றவ�யல்)
�ற்றவ�யல் வழக்� நிர்வாக �ைற1  (CCMS) அல்ல� �ற்றவ�யல் வழக்�த் 
த�ர்� �ட்டம் ஆகியவற்றின் வழி2  (CCR) ந�ங்கள் ஒ� கட்டணத்ைதச்3  
ெச�த்தி உங்கைளப் ப�ரதிநிதிக்க ஒ� வழக்கறிஞைர நியமிக்கலாம். 
உங்கள�ன் வழக்�த் ெதாடர்பாக அர� தரப்ப�ன் நிைலப்பா� மற்�ம் 
சாட்சியங்கள் ேபான்றவற்ைறக் �றித்த தகவல்கைளக் ேகட்�ப்ெபற�ம், அர� 
தரப்ப�டம் ப�ரதிநிதித்�வக் க�தம் எ�த�ம் இந்த வழக்கறிஞர் உத�வார்.  
இத்திட்டத்திற்�த் த�தி ெபற உங்கள�ன் வ�டாந்திர வ�மானம் $12,000-க்� 
ேமல் இ�க்கக்�டா�. ேமல் வ�வரங்க�க்� CJC HELP (ெஹல்ப்) 
நிைலயத்திற்� வ�ைக ��ய�ம்.

கிைடயா�. த�ப்�க் காவலில் உள்ள அைனத்� நபர்க�ம் இதற்�த் த�தி 
ெப�வர் மற்�ம் அவர்கள் த�த்� ைவக்கப்பட்��க்�ம் அைமப்�கள�ன் 
�லம் வ�ண்ணப்பம் ெசய்யலாம். 

(4)  CJC HELP (ெஹல்ப்) நிைலயம்
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(c) CJC-ன் வாத அறிவ�ப்� ெசய்ய வழிக்காட்டல் திட்டம் (GPS)
இந்தத் திட்டம் CJC வழக்கறிஞர்களால் �ற்றவ�யல் சட்ட உதவ�த் திட்டத்திற்�த்  
த�தி ெபறாத �யமாக வழக்கா�ம் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்க�க்�, இலவச 
அ�ப்பைடய�ல் வழங்கப்ப�கிற�. �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் சில ேநரங்கள�ல் 
தனக்�ச் ெசல்�ப�யா�ம் தற்காப்� வாதம் உள்ளதா அல்ல� தான் �ற்றத்ைத 
ஒப்�க்ெகாள்வதா என்பைதப்பற்றி ெதள�வ�ல்லாமல் இ�க்கலாம். இந்த GPS 
திட்டம், �யமாக வழக்கா�ம் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஒ�வ�க்�த், தன� தற்காப்� 
வாதம் ெவற்றி ெப�வைதப்பற்றி�ம் சிறந்த ��� எ�வாக இ�க்�ம் 
என்பைதப்பற்றி�ம் ெதள��ப்ப�த்த  உத�வைதக் �றி்க்ேகாளாகக் ெகாண்�ள்ள�. 
இத்திட்டத்தின் கீழ் உள்ள வழக்கறிஞர், சட்ட ஆேலாசைன மட்�ம் வழங்�வாேர 
தவ�ர ந�திமன்றத்தில் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவைரப் ப�ரதிநிதிக்கமாட்டார்.

(d) வழக்கறிஞர் இல்லாமல் �யமாக வாதா�பவர்கள�ன் ந�திமன்ற நண்பர் (FLiP)
இந்தத் (FLiP) திட்டம், வழக்கறிஞர் இல்லாமல் �யமாக வாதா�பவர்க�க்� 
(LiPs) ந�திமன்றத்தில் தங்கைள நம்ப�க்ைக�டன் ப�ரதிநிதித்�க்ெகாள்�ம் 
ஆற்றைல வழங்�கிற�. �யமாக வாதா�பவர்க�க்� வழக்� வ�சாரைண 
நைட�ைறகள் மற்�ம் ந�திபதிய�ன் கட்டைளகைள வ�ளக்�வ� ேபான்ற 
அ�ப்பைட ந�திமன்ற ெசயல்�ைறக�க்�  மன�திய�லான ஆதரைவ�ம் 
வழிகாட்டைல�ம் வழங்�வதில் �தன்ைம கவனத்ைத இந்தத் (FLiP) திட்டம் 
ெச�த்�கிற�. �யமாக வாதா�ம் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 65 வயதிற்� 
ேமற்பட்ேடார் அல்ல� 21 வயதிற்�ம் கீழ்ப்பட்ட, ��ம்ப ஆதர� இல்லாத 
மற்�ம் நன்னடத்ைதக் கண்காண�ப்ப�ற்�ப் ப�சீலிக்கப்பட ��யாத 
இைளயர்க�க்�ம் உதவ� கிைடக்�ம். தி�ட்� மற்�ம் ெபா� ஒ�ங்� 
�ற்றங்கள் ேபான்ற க�ைம �ைறந்த �ற்றங்க�க்� மட்�ேம இத்திட்டம் 
ெபா�ந்�ம்.

 
சட்ட உதவ� மற்�ம் ச�க ஆதர�
ச�க ந�தி நிைலயம்
ேபஸ்மணட் 1, HELP (ெஹல்ப்) நிைலயம், அர� ந�திமன்றங்கள் 
ெதாைலேபசி எண்: 6557 4100
மின்னஞ்சல் �கவ�: help@cjc.org.sg
இைணயத்தளம்: www.cjc.org.sg
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http://sso.agc.gov.sg

http://sso.agc.gov.sg

http://sso.agc.gov.sg

http://sso.agc.gov.sg

http://probono.lawsociety.org.sg

ந�திமன்றம் காகிதமில்லா தாக்கல் �ைறைய ேநாக்கி நகர்கிற� என்பைதக் க�த்தில் ெகாள்ள�ம். 
வழக்�டன் ெதாடர்�ைடய அைனத்� ஆவணங்க�ம், ந�திமன்றத்�ட�ம் அர� தரப்�ட�மான 
உங்கள�ன் க�தத் ெதாடர்�கள் உட்பட, ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட வழக்� நிர்வாக �ைற  (ICMS) வழி 
தாக்கல் ெசய்யப்பட ேவண்�ம் என்� இ� ெபா�ள்ப�ம். உங்கைள ந�ங்கேள தற்காத்� வாதாட 
எண்ணம் ெகாண்��ந்தால், ICMS-உடன் நன்� பழக்கப்ப�த்திக்ெகாள்�ங்கள். ேமல் வ�வரங்க�க்�, 
அத்தியாயம் 8 - ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட வழக்� நிர்வாக �ைற (ICMS)-ையக் காண�ம்.

ந�ங்கேள உங்கைளப் ப�ரதிநிதிக்கிற�ர்கள் என்றால், கீழ்வ�ம் பயன்மிக்க 
வளங்கைள ந�ங்கள் நாட வ��ம்பலாம்:   

(C) பயன்மிக்க சட்ட வளங்கள்

�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் என்ற �ைறய�ல், ந�ங்கள் க�த்தில் ெகாள்ளேவண்�ய 
ஆக அ�ப்பைடயான ஒன்� என்னெவன்றால், �ற்றத்ைத ஒப்�க்ெகாள்ள 
வ��ம்�கிற�ர்களா அல்ல� �ற்றச்சாட்ைட(கைள)4 எதிர்த்� வாதாட 
வ��ம்�கிற�ர்களா என்பதா�ம். �ற்றத்ைத ஒப்�க்ெகாள்வதற்�ம் வழக்ைக 
வாதா�வதற்�ம் இைடய�லான ேவ�பா�கைளக் கீ�ள்ள கட்டம் வ�ளக்�ம்.

(D) �ற்ற ஒப்�தல் அதற்� மாறாக வ�சாரைண ேகா�தல்

வளம் வ�ளக்கம் நான் எங்� இைத அ�கலாம்?

தண்டைன சட்டம்

சான்�ச் சட்டம்

�ற்றவ�யல் 
நைட�ைறச் சட்டம்

�ற்றவ�யல் �ற்றங்கள் 
ெதாடர்பான சட்டத்ைதத் 
ெதா�த்�, ஒ�ங்கிைணத்� 
வழங்�ம் ஒ� சட்டம்

�ற்றவ�யல் நைட�ைறத் 
ெதாடர்பான சட்டத் ெதா�ப்�

ஆபத்தான அல்ல� ெக�தி 
வ�ைளவ�க்கக்��ய ேபாைத 
ம�ந்�கைள�ம் 
ெபா�ட்கைள�ம் மற்�ம் 
அதன் ெதாடர்ப�லான 
ேநாக்கத்திற்�ச் 
சம்பந்தமானவற்ைற�ம் 
கட்�ப்ப�த்�வதற்கான சட்டம்

சான்�கள் ெதாடர்பான சட்டம்

ெபா�வாக எதிர்ெகாள்ளப்ப�ம் 
சட்டப் ப�திகைளச் சாமான�யர் 
��ந்�ெகாள்ளக்��ய எள�ய 
�ைறய�ல் வ�ளக்�ம் சிங்கப்�ர் 
வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் ஒ� 
பதிப்�

ேபாைதப் ெபா�ள் 
ஒழிப்�ச் சட்டம்

"ேநா த லா" ைகேய�
(Know the Law-சட்டத்ைத 
அறிந்�ெகாள்)

4  ஒ� �ற்றப்பத்தி�க்ைக என்ப� அர� தரப்பால் தயா�க்கப்ப�ம் ஓர் அதிகார�ர்வ ஆவணம். 
�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் ��ந்ததாகக் �றப்ப�ம் �ற்றச்ெசயல் நடந்த ேததி, இடம் மற்�ம் அதன் தன்ைம, 
ஆகிய தகவல்கள் இதிலடங்�ம்.
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ந�திபதி தன� த�ர்ப்ைப வழங்�வதற்� �ன் நடவ�க்ைககள�ன் எந்தக் கட்டத்தில் 
ேவண்�மானா�ம் ந�ங்கள் �ற்றத்ைத ஒப்�க்ெகாள்ளலாம். வழக்ைக எதிர்த்� 
வாதா�வதா அல்ல� �ற்றத்ைத ஒப்�க்ெகாள்வதா என்� ��ெவ�ப்பதற்� 
�ன் உங்க�க்கான ெத��கைளக் கவனமாகப் ப�சீலைன ெசய்�ங்கள். 

வ�சாரைண ேகா�தல் �ற்ற ஒப்�தல்

உங்கள�ன் ம�� �மத்தப்பட்�ள்ள 
�ற்றச்சாட்ைட(கைள) ந�ங்கள் 
ஒப்�க்ெகாள்ளவ�ல்ைல.

உண்ைம வ�வர அறிக்ைகய�ல் 
(ெபா�வாக SOF என்�ம் 
அைழக்கப்ப�ம்) �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள 
�க்கிய வ�வரங்கைள ந�ங்கள் 
ம�க்கிற�ர்கள்.

அர� தரப்� �ற்றச்சாட்�கைள 
நி�ப�ப்பதற்காக�ம், ந�ங்கள் 
உங்கைளத் தற்காத்�க் 
ெகாள்வதற்காக�ம் வ�சாரைண ேததி 
�றிக்கப்ப�கிற�.

�ற்றப்பத்தி�க்ைகய�ல்(கள�ல்) 
�றிப்ப�டப்பட்�ள்ள �ற்றத்ைதப் (கைளப்) 
��ந்ததாக ந�ங்கள் ஒப்�க்ெகாள்கிற�ர்கள். 

உண்ைம வ�வர அறிக்ைகய�ல் (SOF) 
�றிப்ப�டப்பட்�ள்ள �க்கிய வ�வரங்கைள 
ந�ங்கள் ஒப்�க் ெகாள்கிற�ர்கள்.

ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்ட உண்ைமகள் 
�ற்றச்சாட்�ன் ஒவ்ெவா� ��கைள�ம் 
உ�திப்ப�த்தினால், ந�ங்கள் 
வ�சாரைணய�ன்றி ந�திபதியால் 
�ற்றவாள� என த�ர்ப்பள�க்கப்ப�வ �ர்கள்.

ந�ங்கள் �ற்றவாள� என த�ர்ப்பள�க்கப்பட்�, 
தண்டைன வ�திக்கப்பட்ட ப�ன் 
�ற்றச்சாட்ைட(கைள) எதிர்க்கேவா அல்ல� 
வழக்ைக எதிர்த்� வாதாடேவா உங்க�க்� 
அ�மதி வழங்கப்படா�.

ந�ங்கள் உங்கள�ன் தண்டைனைய எதிர்த்�  
ேமல்�ைறய�� ெசய்யலாேம தவ�ர  
உங்கள�ன் �ற்றத்த�ர்ப்ைப எதிர்த்� அல்ல.

ந�ங்கள் �ன்னதாகேவ �ற்றத்ைத 
ஒப்�க்ெகாண்டால், உங்க�க்� 
வ�திக்கப்படக்��ய தண்டைனய�ல் 
கழி�கள் வழங்கப்படலாம். 
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ைவம் 

ந�திமன்றத்தில் �ற்றத்ைத ஒப்�க்ெகாள்ள ந�ங்கள் ெத�� ெசய்தால், அர� தரப்� 
�ற்றச்சாட்�டன்(க�டன்) ெதாடர்�ைடய உண்ைம வ�வர அறிக்ைகைய வாசித்�, 
உங்க�க்�ள்ள ஏேத�ம் �ந்ைதய �ற்றத்த�ர்ப்�கைள�ம் ��ம். ந�ங்கள் 
உண்ைம வ�வர அறிக்ைகைய ஒப்�க்ெகாண்டால், உங்கள�ன் �ற்ற ஒப்�தல் 
ந�திமன்றத்தால் ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். ந�ங்கள் உண்ைம வ�வர அறிக்ைகைய 
ஒப்�க்ெகாண்ட ப�ற� ந�திமன்றம் உங்கள�ன் �ற்ற ஒப்�தைலப் பதி� ெசய்� 
உங்கைளக் �ற்றவாள�ெயனத் த�ர்ப்பள�க்�ம்.

�ற்றத்த�ர்ப்ப�ற்�ப் ப�ற�, ந�திமன்றம் தண்டைன வ�திப்பதற்� �ன், ந�ங்கள் 
உங்கள�ன் தண்டைன தண�ப்� வாதத்ைத �ன் ைவக்கலாம். தண்டைனகள் 
மற்�ம் தண்டைன தண�ப்� வாதங்கள் ெதாடர்பான வ�வரங்கைள அத்தியாயம் 
6-ல் காணலாம்.

ந�திமன்ற வ�சாரைணையப் ப�ன்ெனா� ேததிக்� மாற்�வேத ஒத்திைவப்� 
என்பதா�ம். ஒத்திைவப்ப�ற்கான வ�ண்ணப்பங்கைள ந�ங்கேளா அல்ல� அர� 
தரப்ேபா ெசய்யலாம். ஒத்திைவப்ப�ற்கான வ�ண்ணப்பங்கள் �ைறயான 
காரணங்கேளா� ஆத�க்கப்படேவண்�ம்; இல்ைலேயல், ந�திமன்றம் 
ஒத்திைவப்ைப வழங்கத் தயாராகய�ல்லாமல் இ�க்கலாம். ஏேத�ம் ஒ� 
தரப்� ஒத்திைவப்ப�ற்� ம�ப்� ெத�வ�க்கலாம். இ� தரப்�கைள�ம் 
வ�சா�த்த ப�ற� ந�திமன்றம் ஒத்திைவப்ைப வழங்கேவண்�மா என்� ��� 
ெசய்�ம்.

ஓர் ஒத்திைவப்� வ�ண்ணப்பத்திற்� ஆதரவாக, ெபா�வாக ந�திமன்றத்தில் 
�றப்ப�ம் காரணங்கள் வ�மா�:

(E) ஒத்திைவப்�கள்

அர� தரப்பால் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரால்

ேம�ம் வ�சாரைண ெசய்ய 

வழக்�த் ெதாடர்பாக அரசாங்கத் 
தைலைமச் சட்ட அதிகா� 
அ�வலகத்தின் வழிக்காட்டைலப் ெபற 

ம�த்�வ அறிக்ைககள் அல்ல� 
�காதார அறிவ�யல் ஆைணயத்தின் 
அறிக்ைககள் ேபான்ற 
அறிக்ைகக�க்� வ�ண்ணப்ப�க்க 

�ற்றஞ்சாட்டப்பட்��ப்பவ�ன் 
ப�ரதிநிதித்�வங்கைளப் ப�சீலிக்க 
மற்�ம் பதிலள�க்க 

வழக்கறிஞைரக் 
கலந்தாேலாசிக்க/நியமிக்க, CLAS-க்� 
வ�ண்ணப்பம் ெசய்வ� உள்பட 
அர� தரப்� வழக்கறிஞ�டம் 
ப�ரதிநிதித்�வங்கள் ெசய்ய 

நிதி திரட்ட 

இணக்கத் த�ர்�டன் வழக்ைகத் 
த�ர்த்�க்ெகாள்ள 

தண்டைனையத் ெதாடங்�வதற்� �ன் 
தன�ப்பட்ட வ�வகாரங்கைளத் த�ர்க்க  
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ப�ன்வ�ம் வழிகள் �லம் ந�ங்கள் ஒத்திைவப்ப�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம்: 

(a) வாய்ெமாழி வ�ண்ணப்பம்: ந�திமன்ற வ�சாரைணய�ன்ேபா� ந�திபதிய�டம் 
ெத�வ�க்கலாம். ஒத்திைவப்ப�ற்கான உங்கள�ன் வ�ண்ணப்பம் 
ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்டால், உங்கள�ன் அ�த்த ந�திமன்ற வ�சாரைணக்கான இடம், 
ேததி மற்�ம் ேநரம் �றிக்கப்பட்ட ஓர் அறிவ�ப்� தாைள ந�ங்கள் ெப�வ �ர்கள்.
 
(b) இைணயம்வழி வ�ண்ணப்பம்: அர� ந�திமன்றங்கள�ன் 
ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட வழக்� நிர்வாக �ைறய�ல் (ICMS) ெகா�க்கப்பட்�ள்ள 
ந�திமன்ற வ�சாரைண ேததிைய மற்ெறா� ேததிக்� மாற்ற இைணயம் வழி 
வ�ண்ணப்ப�ப்ப�. ICMS-ைய ந�ங்கள் இைணயம் வழிேயா அல்ல� அர� 
ந�திமன்றங்கள�ல் உள்ள ICMS கண�யகங்கள் வழிேயா பயன்ப�த்தலாம். 
தய�ெசய்� உங்கள�ன் வ�ண்ணப்பத்திற்கான ��ைவ உங்கள�ன் சிங்பாஸ்-ைசக் 
(SingPass) ெகாண்� ICMS-க்�ள் �ைழந்� உங்கள�ன் வ�ண்ணப்பத்தின் நிைலைய 
கவன�ப்பதன் �லம் கண்காண�க்க�ம். உங்கள�ன் வ�ண்ணப்பம் 
ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்டால், ந�திமன்ற வ�சாரைணக்கான �திய ேததி மற்�ம் ேநரம் 
ேபான்ற தகவல்கைள ICMS-ல் காணலாம். உங்கள�ன் வ�ண்ணப்பம் 
ம�க்கப்பட்டால்,  ந�திமன்றம் உங்க�க்� �தலில் ெகா�த்த வ�சாரைண 
ேததியன்� ந�ங்கள் கண்�ப்பாக  ந�திமன்றத்திற்� வர ேவண்�ம். ந�ங்கள் இந்த 
ந�திமன்ற வ�சாரைணையத் தவறவ�ட்டால் உங்க�க்� எதிராக ஒ� ப��யாைண 
ப�றப்ப�க்கப்ப�ம். ICMS �றித்� ேம�ம் தகவல்கள் ெபற ‘அத்தியாயம் 8 - 
ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட வழக்� நிர்வாக �ைற (ICMS) என்பைதக் காண�ம். 

ஒத்திைவப்�க்காக ஒ� இைணய வ�ண்ணப்பம் ெசய்ய�ம்

ந�திமன்றம் உங்கள�ன் வ�ண்ணப்பத்ைதப் ப�சீலைன ெசய்�ம்

வ�ண்ணப்பம் ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட�

�திய வ�சாரைண ேததி உங்க�க்�த் 
ெத�வ�க்கப்ப�ம். அத்தினத்தன்� ந�ங்கள் 

கட்டாயம் வர ேவண்�ம்

வ�ண்ணப்பம் நிராக�க்கப்பட்ட�

ந�திமன்றம் உங்க�க்� �தலில் ெகா�த்த 
வ�சாரைண ேததியன்� ந�ங்கள் கண்�ப்பாக 

ந�திமன்றத்திற்� வர ேவண்�ம் 
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ந�ங்கள் ைக� ெசய்யப்பட்� ந�திமன்றத்தில் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டால், 
ந�திமன்றம் உங்கைளப் ப�ைண மற்�ம்/அல்ல� �ய ப�ைண �றிய�ல் 
வ��வ�த்தாேலயன்றி, வழக்� ����ம் வைரய�ல் ந�ங்கள் த�ப்�க் காவலில் 
ைவக்கப்ப�வ �ர்கள்.

ப�ைண வழங்கப்பட்�, உங்கைளத் தவ�ர்த்� ேவெறா�வர் (ப�ைண 
வழங்�பவர்) ந�திமன்றம் ப�ைண ெதாைகயாக ஆைணய�ட்ட பணத்ைத வழங்க 
�ன்வந்� உத்தரவாதம் வழங்கக்��ய நிைலய�ல் இ�ந்தால் ந�ங்கள் 
ப�ைணய�ல் வ��வ�க்கப்ப�வ�ர்கள். அதன் ப�ற�, ேதைவப்ப�ம் 

ேபாெதல்லாம் ந�ங்கள் ந�திமன்றத்திற்�ச் ெசல்வைத உ�திெசய்�ம் 

கடைம உங்கைளப் ப�ைணய�ல் எ�த்தவ�க்� உள்ள�.   

(F) ப�ைண/�ய ப�ைண �றி

(1) ப�ைண/�ய ப�ைண �றி என்றால் என்ன?

ப�ைண/�ய ப�ைண �றி வழங்கப்ப�ள்ள� 

�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் தற்காலிக சிைறக்�க் ெகாண்� ெசல்லப்ப�வார் 

ப�ைண அதிகா�, ப�ைண வழங்�பவர் /�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் 
ஆகிேயா�ன் ெபா�ப்�கைள வ�ளக்�வார்

ப�ைண அதிகா�, ப�ைண / �ய ப�ைண �றி நிபந்தைனகைள 
ம��வதன் வ�ைள�கைள வ�ளக்�வார் 

ப�ைண வழங்�பவ�டம் மற்�ம் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�டம் அ�த்த 
அறிவ�ப்� அல்ல� வ�சாரைண ேததி வழங்கப்ப�ம்

ேமஜிஸ்திேரட்�ன் ஒப்�த�க்காகப் ப�ைண வழங்�பவர் அல்ல� 
�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் அவர் �ன் ெகாண்� ெசல்லப்ப�வர்

ப�ைண/�ய ப�ைண �றி தயா�க்கப்ப�ம்

தற்காலிக சிைறய�லி�ந்� �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் வ��வ�க்கப்ப�வார்
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�ய ப�ைண �றி வழங்கப்பட்டால், அந்தச் �ய ப�ைண �றிய�ல் 
வ��வ�க்கப்ப�வதற்� �ன்�, ந�திமன்றத்தால் ஆைணய�டப்பட்ட ெதாைகக்� 
(ப�ைண �றி ெதாைக) ந�ங்கள் உத்தரவாதம் (ப�ைண) வழங்க ேவண்�ம். 
ேதைவப்ப�ம் ேபாெதல்லாம் ந�ங்கள் ந�திமன்றத்திற்�ச் ெசல்வைத 
உ�திெசய்�ம் கடைம உங்க�க்� உள்ள�. 

ந�திமன்றம் உங்கைளச் �ய ப�ைண �றி மற்�ம் ப�ைண ஆகிய இரண்��ம் 
(எ.�. $X + $Y உத்தரவாதத்�டன்) வ��வ�க்கலாம். இந்நிைலய�ல், ப�ைண 
ெதாைகயான $X-க்�ப் ப�ைண வழங்க ஒ�வ�ம், மற்�ம் �ய ப�ைண 
�றியாக $Y என்�ம் உத்தரவ�டலாம். இ� ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், 
ேதைவப்ப�ம் ேபாெதல்லாம் ந�ங்கள் ந�திமன்றத்திற்�ச் ெசல்வைத 
உ�திெசய்�ம் ெபா�ப்� உங்கைள மற்�ம் உங்கைளப் ப�ைணய�ல் எ�த்தவர் 
ஆகிய இ�வைர�ம் ேச�ம். 

ப�ைண ெப�ம்பா�ம் நிபந்தைனகேளா� வழங்கப்ப�ம். நிபந்தைனக�க்� 
ந�ங்கள் கட்டாயம் கட்�ப்படேவண்�ம். இல்ைலெயன�ல், உங்கள�ன் ப�ைண 
இரத்� ெசய்யப்படலாம். ந�திமன்றம் ேவ�வ�தமாகக் �றிப்ப�ட்டாேலயன்றி, 
ந�திமன்றம் வழங்�ம் ப�ைணக்�ப், ப�ன் வ�ம் நிபந்தைனகள் ெபா�ந்�ம்:

(a) உங்கள�ன் பயணப் பத்திரத்ைத ந�ங்கள் ஒப்பைடக்க ேவண்�ம்.
(b) ந�ங்கள், (காவல் நிைலயத்திடம் / ந�திமன்றத்திடம்) சரணைடய 
ேவண்�ம், �லன் வ�சாரைணக�க்�ச் ெசல்ல தயார் நிைலய�ல் இ�க்க 
ேவண்�ம், அல்ல� ேதைவப்ப�ம் ேபாெதல்லாம் ந�திமன்றத்திற்� ேநர� 
வ�ைகப் ��யேவண்�ம். 
(c) ப�ைண அல்ல� �ய ப�ைண �றிய�ல் இ�க்�ம்ேபா� ந�ங்கள் எந்தக் 
�ற்ற�ம் ��ய �டா�.
(d) ந�ங்கள் எந்தெவா� சாட்சி�ட�ம் தைலய�டக்�டா� அல்ல� மற்ற 
வைகய�ல் ந�திய�ன் ேபாக்�க்�த் தைடயாக இ�க்கக்�டா�.  
(e) ப�ைணையப் ெபா�த்தவைர, உங்க�க்�ப் ப�ைண வழங்�பவர் அேத 
வழக்கில் உங்க�டன் இைணந்� �ற்றஞ்சாட்டப்பட்ட உடன் 
�ற்றவாள�யாக இ�க்க��யா�.  

 
ெபா�வாக வ�திக்கப்ப�ம் மற்ற நிபந்தைனகள் இவற்ைற உள்ளடக்�ம்:
 

(a)  ந�ங்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கைள ேநர�யாகேவா மைற�கமாகேவா 
ெதாடர்�ெகாள்ள �டா�.

(2) ப�ைண/�ய ப�ைண �றிக்கான நிபந்தைனகள்
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(b) ந�ங்கள் ந�திமன்றத்தால் �றிப்ப�டப்பட்ட சிகிச்ைசக�க்�க் கட்டாயம் 
ெசல்ல ேவண்�ம் (வழக்கின் ��� அறியப்ப�ம் வைர). 
(c) ந�ங்கள் மின்ன�யல் கண்காண�ப்ப�ற்� உட்ப�த்தப்படேவண்�ம்.

21 வயதிற்�ம் கீழ்ப்பட்ட இளம் �ற்றவாள�க�க்�, ந�திமன்றம் �ய ப�ைண 
�றிைய வ�ட ப�ைண வழங்�வதற்ேக அதிக சாத்தியம் உள்ள�. அேதா� 
இைணந்� வழங்கப்படக்��ய ��தல் நிபந்தைனகள் வ�மா�:

(a) �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�ன் ெபற்ேறார் அல்ல� காப்பாளர் மட்�ேம 
ப�ைண வழங்�பவராக இ�க்கலாம். 
(b) �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் வ �ட்�ற்�ள்ேளேய இ�க்க ேநர கட்�ப்பா�. 
(c) �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் பள்ள�க்�த்/ேதசிய ேசைவக்�த் தவறாமல் 
ெசல்ல ேவண்�ம்.

ப�ைண வ�வகாரம் எ�ப்பப்ப�ம்ேபா�, ந�திபதிய�ன் ப�சீலைனக்காக அர� 
தரப்� ஒ� �றிப்ப�ட்ட ெதாைகைய எ�த்�ைரக்�ம். அத்ெதாைக மிக�ம் 
அதிகம் என்� ந�ங்கள் க�தினால், ஒ� �ைறவான ெதாைகைய ேவண்� 
அதற்கான காரணங்கைள�ம் ந�ங்கள் ந�திபதிய�டம் வ�ளக்கலாம். அதன் ப�ற�, 
ந�திபதி ப�ைண/�ய ப�ைண �றிக்கான ெதாைகைய ��� ெசய்வார். ந�திபதி 
க�த்தில் எ�த்�க்ெகாள்ளக்��ய சில ப�சீலைனகள் வ�மா�:

(a) �ற்றச்சாட்�கள�ன் தன்ைம, எண்ண�க்ைக மற்�ம் த�வ�ரம்.
(b) �ற்றங்க�க்கான நிர்ணய�க்கப்பட்ட தண்டைனகள�ன் க�ைம.
(c) �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�ன் �ணம், ெபா�ளாதாரம் மற்�ம் த�தி நிைல.
(d) ந�ங்கள் தப்ப�ேயா�ம் சாத்தியம் உள்ளதா.

(3)  ப�ைண/�ய ப�ைண �றிக்கான ெதாைக எவ்வா� நிர்ணய�க்கப்ப�கிற�?

உத்தரவாதம் எவ்வா� வழங்கப்பட ேவண்�ம் என்� ந�திமன்றம் 
அவசியப்ப�த்தலாம் என்பைதப் ப�ன்வ�ம் ெபா� வழிகாட்� காட்�கிற�:

(a) $15,000 மற்�ம் அதற்�ம் �ைறவான ப�ைண/�ய ப�ைண �றி 
ெதாைகக�க்�த், தன�ப்பட்ட ெசாத்�, ஆபரணங்கள் அல்ல� வ �ட்� 
அைறகலன்கள் உள்பட, உத்தரவாதமாக வழங்கப்படலாம் 
(இவ்வைனத்�ப் ெபா�ட்க�க்�ம் �� பணம் ெச�த்தப்பட்��ந்தால் 
மட்�ேம அைவ பயன்ப�த்தப்படலாம்).

(4) எத்தைகய உத்தரவாதம் (ப�ைண) வழங்கப்படலாம்?
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(b) $15,000 மற்�ம் அதற்�ம் ேமலான ப�ைண/�ய ப�ைண �றி 
ெதாைகக�க்�ப் ெபா�வாக ெராக்கம் அல்ல� ெராக்கத்திற்� ஈடானைவ 
(காசாளர் கட்டைள ேபான்றைவ) வழங்கப்படலாம். 

ந�திமன்றம் ேவ�வ�தமாக ஆைணய�ட்டாேலயன்றி, 21 வயதிற்� ேமற்பட்ட, 
தற்ேபா� ெநா�ப்� நிைலய�ல் இல்லாத அல்ல� �ற்றவ�யல் 
�ற்றச்சாட்�கைள எதிர்ேநாக்காத எவேர�ம் ஒ� சிங்கப்�ர் ��மகன் 
அல்ல� நிரந்தரவாசி. 

ஒ�வைரப் ப�ைண வழங்�பவராக அ�மதிப்பைதத் த�ர்மான�க்�ம் இ�தி 
உ�ைம ந�திமன்றத்திற்ேக உள்ள�. உதாரணத்திற்�ப், ப�ைண வழங்க 
உத்ேதசிக்கப்பட்ட நபரால், ந�ங்கள் தவறாமல் ந�திமன்ற நிகழ்�க�க்� 
வ�வ �ர்கள் என்� உ�தி ெசய்ய ���ம் என ந�திமன்றம் நம்பவ�ல்ைல 
என்றால், உத்ேதசிக்கப்பட்ட அந்த நபர் ப�ைண வழங்�வைத ந�திமன்றம் 
அ�மதிக்காதி�க்கலாம்.

(5) யார் எனக்� ப�ைண வழங்கலாம்?

ப�ைண வழங்கப்பட்டால், ப�ைண வழங்�பவைர ஏற்பா� ெசய்ய உங்க�க்� 
இரண்� உள்�ர் ெதாைலேபசி அைழப்�கைளச் ெசய்ய அ�மதி 
வழங்கப்ப�ம். ப�ைண வழங்கப்பட்ட�டன் ெதாைலேபசிய�ல் அைழப்பதற்�ச் 
சிலைர மனதில் ைவத்�க் ெகாள்�ங்கள். 

உங்க�க்�ப் ப�ைண வழங்கத் தயாராக இ�ப்பவர் (உத்ேதசிக்கப்பட்ட ப�ைண 
வழங்�பவர்) அர� ந�திமன்றங்கள�ன் 4-வ� தளத்தில் அைமந்�ள்ள ப�ைண 
நிைலயத்திற்�ச் ெசல்ல ேவண்�ம். ப�ைணக்கான ஏற்பாட்�ன்ேபா� ப�ைண 
நிைலய அதிகா� உங்கள�ன் உத்ேதச ப�ைண வழங்�பவ�டம் ப�ைண 
நிபந்தைனகைள வ�ளக்கி, அைனத்� ப�ைண நிபந்தைனக�ம் 
இணங்கப்படக்��ம் என்பைத உ�தி ெசய்ய அவைர ேநர்காணல் ெசய்வார். 

உங்கள�ன் உத்ேதசப் ப�ைண வழங்�பவர் அவர� கடைமகைள நன்�ணர்ந்�, 
அதற்�ச் சம்மதித்�, மற்�ம் ப�ைணக்கான உத்தரவாதத்ைத வழங்கிய ப�ற�, 
ப�ைண நிைலயம் உங்கள�ன் உத்ேதசப் ப�ைண வழங்�பவைரப், ப�ைணய�ன் 
வ�திக�க்�ம் நிபந்தைனக�க்�ம் ஏற்� ெத�வ�க்க ஒ� ேமஜிஸ்திேரட்�ன் 
�ன்னால் அைழத்�ச் ெசல்�ம். உத்ேதசப் ப�ைண வழங்�பவர், ப�ைண 
வழங்கத் த�தியானவர் அல்ல என்� ேமஜிஸ்திேரட் க�தினால், அவர் 

(6) எனக்� ப�ைண வழங்�பவர் எவ்வா� என்ைனப் ப�ைணய�ல் வ��வ�ப்பார்?
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அந்த வ�ண்ணப்பத்ைத நிராக�க்கலாம். வ�ண்ணப்பம் அ�மதிக்கப்பட்டால் 
ந�ங்கள் வ��வ�க்கப்ப�வதற்கான ஏற்பா�கள் ெசய்யப்ப�ம்.

�ய ப�ைண �றி வழங்கப்பட்டால், ப�ைண நிைலய அதிகா� �ய ப�ைண 
�றிய�ன் நிபந்தைனகைள உங்கள�டம் ��க்கமாக வ�ளக்கி, உங்களால் 
ப�ைண �றிக்கான உத்தரவாதம் வழங்க���மா என்பைத உ�தி ெசய்ய 
உங்கைள ேநர்காணல் ெசய்வார். வ�ண்ணப்பம் ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்டால், 
ந�ங்கள் வ��வ�க்கப்ப�வ �ர்கள்.

(7) நான் ெவள�ேயற எவ்வா� �ய ப�ைண �றி வழங்�வ�?

ப�ைண நிைலயத்தின் ெசயல்ப�ம் ேநரங்கள் ப�ன் வ�மா� என தய�ெசய்� 
க�த்தில் ெகாள்ள�ம்:-

திங்கள் �தல் வ�யாழன் வைர 
காைல 8.30 �தல் மதியம் 1.00 வைர (கைடசி பதி� மதியம் 12.30 மண�க்�) 
மதியம் 2.00 �தல் மாைல 6.00 வைர (கைடசி பதி� மாைல 5.00 மண�க்�) 

ெவள்ள�க்கிழைம
காைல 8.30 �தல் மதியம் 1.00 வைர (கைடசி பதி� மதியம் 12.30 மண�க்�) 
மதியம் 2.00 �தல் மாைல 5.30 வைர (கைடசி பதி� மாைல 4.30 மண�க்�) 

சன�க்கிழைம
காைல 8.30 �தல் மதியம் 1.00 வைர (கைடசி பதி� நண்பகல் 12.00 
மண�க்�)  
 
தய�ெசய்�, உங்க�க்�ப் ப�ைண வழங்�பவ�டம், ப�ைண நிைலயத்தின் 
கைடசி பதி� ேநரம் ��வைட�ம் �ன்னேர பதி� ெசய்�ம்ப� 
ெத�வ��ங்கள். அவ்வா� ெசய்யத் தவறினால் உங்கள�ன் ப�ைண 
வ�ண்ணப்பம் அ�த்த ேவைல நாளன்ேற தயார் ெசய்வதற்�ப் பதி� 
ெசய்யப்ப�ம். அந்நிைலய�ல், உங்கள�ன் ப�ைண தயார் ெசய்� 
அ�மதிக்கப்ப�ம் வைர, ந�ங்கள் த�ப்�க் காவலில் ைவக்கப்ப�வ �ர்கள். 

(8) ப�ைண நிைலயத்தின் ெசயல்ப�ம் ேநரங்கள் என்ன?
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ந�ங்கள் ப�ைண/�ய ப�ைண �றிய�ன் நிபந்தைனகைள ம�றக்�டா�. அவ்வா� 
ம�றினால், உங்கள�ன் ப�ைண/�ய ப�ைண �றி இரத்� ெசய்யப்படலாம். 
வ�சாரைண வைர ந�ங்கள் த�ப்�க் காவலில் ைவக்கப்ப�வ �ர்கள் என்� 
இதற்�ப் ெபா�ள்ப�ம். ந�ங்கள், உங்கள�ன் ப�ைண நிபந்தைனகைள ம�றினால், 
உங்க�க்�ப் ப�ைண வழங்கியவர் ந�திமன்றத்திற்� வர ேவண்�ம். 
அவசியப்பட்டவா� ந�திமன்றத்திற்� வரத் தவறியதற்� உங்க�க்� 
நியாயமான காரணங்கள் ஏ�ம் இல்ைல என்� ந�திமன்றம் 
மனநிைறவைடந்தால், உங்க�க்�ப் ப�ைண வழங்கியவர் அைழக்கப்பட்�, 
ந�திமன்றம் ஏன் ப�ைண �றிையப் பறி�தல் ெசய்யக்�டா� என்� 
வ�ளக்கேவா, மற்�ம்/அல்ல� ப�ைண ெதாைகையச் ெச�த்தேவா 
உத்தரவ�டப்படலாம். ந�ங்கள் ந�திமன்றத்திற்� வரத் தவறியதற்� நியாயமான 
காரணங்கள் ஏ�ம் இல்ைலெயன்றால், உங்க�க்�ப் ப�ைண வழங்கியவர் 
ந�திமன்றத்திடம் ப�ைண உத்தரவாதமாக ைவத்த பணத்ைதேயா 
ெசாத்�க்கைளேயா இழக்க ேந�டலாம்.

ந�ங்கள் �ய ப�ைண �றிய�ன் நிபந்தைனகைள ம�றினால், உங்கள�ன் ப�ைண 
�றி பறி�தல் ெசய்யப்ப�ம். �� ப�ைண ெதாைகைய�ம் ந�ங்கள் ெச�த்த 
ேதைவய�ல்ைல என்பதற்� உங்களால் வ�ளக்கம் அள�க்க ��ந்தாெலயன்றி, 
பறி�தல் ெசய்யப்பட்ட �� ெதாைகைய�ம் ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ப� 
அவசியப்ப�த்தப்ப�ம்.

ந�திமன்றம் ப�ைண அல்ல� �ய ப�ைண �றிையப் பறி�தல் ெசய்�, ப�ைண 
�றி ெதாைக அைனத்�ம் அல்ல� அதில் ஒ� ப�தி 
ெச�த்தப்படேவண்�ெமன கட்டைளய�ட்டால், அக்கட்டணம், ப�ைண 
வழங்கியவரால் அல்ல� �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரால் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். 
இல்ைலெயன�ல், ந�திமன்றம் ப�ைண வழங்கியவ�க்� அல்ல� 
�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�க்� (ஏற்றவா�), 12 மாதத்திற்�ம் ேமல் ேபாகாத 
சிைறத் தண்டைனைய வ�திக்�ம் சாத்தியம் உள்ள�.

(9) ப�ைண/�ய ப�ைண �றிய�ன் நிபந்தைனகைள நான் ம�றினால் என்ன ஆ�ம்?

அதற்காக, ந�ங்கள், ஒ� �ைறயான வ�ண்ணப்பத்ைத எ�த்� வ�வ�ல் 
ெசய்யலாம், ICMS-ல் இைணயவழி வ�ண்ணப்பத்ைதத் தாக்கல் ெசய்யலாம் 
அல்ல� அர� ந�திமன்றங்கள�ன் 4-வ� தளத்தில் அைமந்�ள்ள ப�ைண 
நிைலயத்தில் கிைடக்கப்ெப�ம் ெபா�வான வ�ண்ணப்ப ப�வத்ைதச் 

ந�ங்கள், உங்கள�ன் ப�ைண நிபந்தைனகைள ம�றினால், உங்கள�ன் ப�ைண இரத்� 
ெசய்யப்படலாம் மற்�ம் ப�ைண ெதாைக பறி�தல் ெசய்யப்படலாம்.

(10) நான் ப�ைணய�ல் இ�க்�ம்ெபா��, சிங்கப்�ைர வ�ட்� ெவள��ர் 
ெசல்வதற்� எவ்வா� வ�ண்ணப்பம் ெசய்வ�? 
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சமர்ப்ப�க்கலாம். அவ்வ�ண்ணப்பத்தில், அறிவ�ப்�/வ�சாரைணக்� �ந்திய 
�ட்டங்கள் (PTC)/வழக்� வ�சாரைண ேததி(கள்), வழக்� 
�றிக்கப்பட்��க்�ம் ந�திமன்றம், திட்டமிடப்பட்�ள்ள பயணத்தின் கால 
அள�, பயண�க்க�ள்ள இடம் மற்�ம் பயணம் ெசய்வதற்கான காரணம் 
ேபான்ற ெதள�வான வ�வரங்கள் �றிப்ப�டப்பட்��க்க ேவண்�ம்.

வ�ண்ணப்பம் ெசய்யப்பட்ட ப�ற�, ந�திபதி வ�ண்ணப்பத்ைதப் ப�சீலைன 
ெசய்வார். ந�திபதி வ�ண்ணப்பத்ைத வ�சா�க்க சம்மதித்தால், 
ந�திமன்றத்திற்� வர ேவண்�ய ேததி உங்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். 

ந�திமன்ற அறிவ�ப்பன்� ந�திமன்றத்திற்� ந�ங்க�ம் உங்க�க்�ப் ப�ைண 
வழங்கியவ�ம் வர ேவண்�ம் மற்�ம் வ�ண்ணப்பத்திற்கான 
காரணம்(கைள) �ற ேவண்�ம். ந�ங்கள் பயண�க்க எண்ண��ள்ள 
இடத்தின்(கள�ன்) ெபயேரா�, ந�ங்கள் சிங்கப்�ைரவ�ட்� ெவள�ேய�ம் 
மற்�ம் தி�ம்�ம் ேததிகைள ந�திமன்றத்திடம் ெத�வ�க்கேவண்�ம். 
உங்கள�ன் வ�ண்ணப்பத்ைத ந�திமன்றம் க�த்தில் ெகாள்வதற்� �ன், 
உங்க�க்�ப் ப�ைண வழங்கியவ�ம் அவ�ன் ஒப்�தைல வழங்க 
ேவண்�ம். வ�ண்ணப்பத்ைதக் �றித்த அதன் நிைலப்பாட்ைடத் ெத�வ�க்க 
அர� தரப்ப�ற்�ச் சந்தர்ப்பம் கிைடக்�ம்.

இ� தரப்ைப�ம் ேகட்ட ப�ன்னர், ந�திமன்றம் அ�மதி வழங்க ம�க்கலாம் 
அல்ல� சில நிபந்தைனக�க்� உட்பட்� அ�மதிக்கலாம். அதிகார 
எல்ைலைய வ�ட்� ெவள�ேய�வதற்கான வ�ண்ணப்பம் 
அ�மதிக்கப்பட்டால் அர� தரப்� ப�ைண ெதாைகைய அதிக�ப்பதற்� 
வ�ண்ணப்ப�க்கலாம். இந்த வ�ண்ணப்பத்ைத அ�மதிப்பதா அல்ல� 
ம�ப்பதா என்� ந�திமன்றம் அதன்ப�ற� ���ெசய்�ம். 

ICMS-ல் இைணயம்வழி வ�ண்ணப்பத்ைதத் தாக்கல் ெசய்வதற்�ம் அேத 
வ�வரங்களான வ�ண்ணப்பத்திற்கான காரணங்கள் மற்�ம் பயண 
வ�வரங்கள் அைனத்�ம் வழங்கப்பட ேவண்�ம். �தல் �ைறயாக 
ெசய்யப்ப�ம் வ�ண்ணப்பத்திற்�க், ெகா�க்கப்பட்��க்�ம் அறிவ�ப்� 
ேததிகள�ல் இ�ந்� ஓர் அறிவ�ப்� ேததிைய ந�ங்கள் ேகட்�க்ெகாள்ள 
���ம். அறிவ�ப்� நாளன்�, LEJUR (அதிகார எல்ைலைய வ�ட்� 
ெவள�ேய�தல்) வ�ண்ணப்பத்திற்� ஒப்�தலள�ப்பைதப்பற்றி ந�திபதி 
���ெசய்வார். இந்த ந�திமன்ற அறிவ�ப்ப�ற்�ப் ப�ற�,  �தல் LEJUR 
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வ�ண்ணப்பம் அ�மதிக்கப்பட்டால், ப�ைண வழங்கியவ�ம் எதிர்கால LEJUR 
வ�ண்ணப்பங்க�க்� ஒப்�தல் ெகா�த்தால், ICMS வழி அ�த்த�த்�த் தாக்கல் 
ெசய்யப்ப�ம்  எந்தெவா� வ�ண்ணப்பங்க�ம் அர� ந�திமன்றங்கள�ன் 
ப�சீலைனக்� ேநர�யாக அ�ப்ப�ைவக்கப்ப�ம். இதனால், ந�திமன்றத்தில் 
தரப்ப�னர்கள் ேதான்றேவண்�ய ேதைவ இல்ைல. தய�ெசய்� ICMS-க்�ள் 
உங்கள�ன் சிங்பாஸ்-ையக் (SingPass) ெகாண்� உட்��ந்� உங்கள் 
வ�ண்ணப்பத்தின் ��வறிய அ�க்க� கண்காண�க்க�ம். வ�ண்ணப்பம் 
நிராக�க்கப்பட்டால், ந�ங்கள் சிங்கப்�ைரவ�ட்� ெவள�ேயற உங்க�க்� 
அ�மதி இல்ைல என்� உங்கள�டம் ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

ந�திமன்ற வ�சாரைணக்� வ�ம்ெபா�� ந�ங்கள் அ�ப்பைட ந�திமன்ற 
நைடெயா�ங்� வ�தி�ைறகைளப் ப�ன்பற்ற ேவண்�ம். உங்க�க்� உதவ 
இேதா சில வழிகாட்டல்கள்.

(G) ந�திமன்ற நைடெயா�ங்� வ�தி�ைறகள்

ெசய்ய ேவண்�யைவ ெசய்யக் �டாதைவ

தயார் ெசய்தல்: ேநரம் 
தவறாைம மற்�ம் உைட

தயார் ெசய்தல்: ேநரம் 
தவறாைம மற்�ம் உைட

ெபா�த்தமான 
உைடயண��ங்கள்; அ�வலக 
உைட அண�வ� சிறந்த�.

வ�சாரைண ேததியன்� ந�ங்கள் 
ஆதாரங்களாகப் பயன்ப�த்த 
எண்�ம் அைனத்� 
ஆவணங்கள�ன் 4 நகல்கைளக் 
ெகாண்�வா�ங்கள் (ந�திபதிக்�, 
அர� தரப்ப�ற்�, சாட்சிக�க்� 
மற்�ம் உங்க�க்�).

உங்க�க்� உதவ� 
ேதைவப்பட்டால், (1-ம் தளத்தில் 
அைமந்�ள்ள) தகவல் �கப்ைப 
நா�ங்கள்.

பா�காப்�ச் ேசாதைனக்காக 
�றித்த ேநரத்திற்� �ன்னேர 
வந்�வ��ங்கள்.

எந்தெவா� ந�திமன்றத் 
ேததிைய�ம் தவற வ�டாத�ர்கள். 
ந�ங்கள் ந�திமன்றத்திற்� வரத் 
தவறினால் உங்க�க்� எதிராக 
ப��யாைண உத்தரவ�டப்படலாம்.

ஆர்வம் காட்டப்படாத சாதாரண 
உைடகள் அல்ல� உடல் 
ெத��ம் மற்�ம் மனைதப் 
�ண்ப�த்தக்��ய ஆைடகைள 
அண�யாத�ர்கள்.

மதம் சாராத் தைல அண�கைள 
ந�திமன்றத்திற்� அண�ந்� 
வராத�ர்கள். எ.�. தைல 
கவசங்கள், ெதாப்ப�கள், 
�ல்லாக்கள் அல்ல� ெவய�ல் 
காப்� கண்ணா�கள்.

தவறான ந�திமன்றத்திற்�ச் 
ெசல்லாத�ர்கள்.
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ந�திமன்றத்திற்�ள்  
ெபா�வான நடத்ைத

வ�ைகக்�ப் ப�ன் என்ன 
ெசய்ய ேவண்�ம்
 
 

ந�திமன்றத்தில் 
மற்றவர்கைள 
அைழக்�ம் வ�தம்   

 
 

உங்கள�ன் அசல் அைடயாள 
அட்ைட, ேவைல அ�மதி 
அட்ைட, கட�ச்சீட்� அல்ல� 
ேவேறதாவ� அதிகார�ர்வ 
அைடயாள ஆவணங்கைளக் 
ெகாண்�வா�ங்கள்.

கால்கைள மைறக்காத 
காலண�கைள அண�யாத�ர்கள் 
எ.�. ெச�ப்�.

ந�திமன்றத்ைத வந்தைடந்த�ம்
ந�திமன்ற அதிகா�ய�டம் 
உங்கள�ன் வ�ைகையத் 
ெத�வ��ங்கள், அ��ம் 
�றிப்பாக வ�சாரைணக்காக 
ந�ங்கள் ந�திமன்றத்திற்� 
வந்�ள்ள �ர்கள் என்றால்.

ெபா�ைமைய இழக்காத�ர்கள். 
ந�ங்கள் அைழக்கப்ப�ம் வைர 
காத்தி�ங்கள்.

ைகத் ெதாைலேபசிைய 
அைடத்�வ��ங்கள் அல்ல� 
அைமதிப்ப�த்�ங்கள்.

ந�திமன்றம் அமர்வ�ல் 
இ�க்�ம்ேபா�
ெதாைலேபசி அைழப்�கைள 
ஏற்காத�ர்கள் அல்ல� 
��ந்தகவல்க�க்�ப் பதில் 
அள�க்காத�்ர்கள்.

ந�திபதிைய "ம�யாைதக்��ய 
ந�திபதி அவர்கேள" (�வர் 
ஆர்னர்) என்� அைழ�ங்கள்.

அர� தரப்� வழக்கறிஞைர 
"கற்றறிந்த அர� தரப்� 
வழக்கறிஞேர" என்� 
அைழ�ங்கள்.

சாட்சிகைள அவர்கள�ன் 
��ம்பப் ெபயைரக் ெகாண்� 
அைழ�ங்கள். எ.�. �மா� டான் 
அல்ல� �மா� கமலா.

அவம�யாைதயான, 
அவமானமான அல்ல� 
ெகாச்ைசயான எைத�ம் 
ந�திமன்றத்தில் �றாத�ர்கள்.

ந�திமன்றம் அமர்வ�ல் 
இ�க்�ம்ேபா� 
ந�திமன்றத்திற்�ள் 
�ைழ�ம்ேபா�ம் 
ெவள�ேய�ம்ேபா�ம் அர� 
சின்னத்திற்�த் தைல தாழ்த்தி 
வணங்�ங்கள். 

�ைகப்படங்கைள எ�க்காத�ர்கள் 
அேதா� �ரல் அல்ல� 
காெணாள�ப் பதி�கள் 
ெசய்யாத�ர்கள்.

ந�ங்கள் ச�யான 
ந�திமன்றத்தில்தான் 
இ�க்கிற�ர்களா என்� 
உ�திெசய்� ெகாள்�ங்கள்.

ந�திமன்றத்திற்�ள் �ைழந்த�ம் 
சத்தமாகப் ேபசாத�ர்கள்.
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ந�திமன்றத்தில் ேப�வ� 

ெதள��கள் ெசய்வ� 
அல்ல� நா�வ�  

ந�திமன்றத்தில் �றப்ப�ம் 
அைனத்�ம் பதி� ெசய்யப்ப�ம் 
என்பதால், ஒலிப்ெப�க்கிய��ள் 
ெதள�வாக�ம் ெம�வாக�ம் 
ேப�ங்கள். 

உங்கள் வார்த்ைதகைளத் 
ெதள�வ�ன்றி உச்ச�க்காத�ர்கள்.

ெதாட�ம் �ன் உங்கள�ன் 
�ந்திய வாக்கியத்ைத 
ெமாழிெபயர்ப்பாளர் 
ெமாழிெபயர்த்� ��க்�ம்வைர 
காத்தி�ங்கள்.   

ஒ� ெமாழிெபயர்ப்பாளர் �லம் 
ந�ங்கள் ேப�கிற�ர்கள் என்றால், 
பல்ேவ� ெமாழிகள�ல் கலந்� 
ேபசாத�ர்கள்.

பதிலள�க்�ம் �ன் ேகள்வ� 
��ைமயாக ேகட்கப்ப�ம்வைர 
காத்தி�ங்கள். 

மற்றவர்கள், �றிப்பாக ந�திபதி 
ேப�ம்ேபா� ��க்கிடாத�ர்கள். 
ேபச உங்கள் �ைற வ�ம் 
வைர காத்தி�ங்கள். 

உங்கள�ன் பதிைல ந�ங்கள் 
ெதள��ப்ப�த்திக்ெகாள்ள 
வ��ம்ப�னால், ந�திபதிய�டம் 
பண�வான �ைறய�ல் அ�மதி 
ேக�ங்கள். 

உங்க�க்� ஏேத�ம் 
ேகள்வ�கள் ��யவ�ல்ைல 
என்றால், அவற்ைறத் 
ெதள��ப்ப�த்திக்ெகாள்ள 
தயங்காத�ர்கள். 

அ�த்� வ�ம் ேம�ம் 
ந�திமன்றத் ேததிக�க்கான 
வ�வரங்கைளக் 
�றித்�க்ெகாள்�ங்கள்.  

உங்க�க்� ஆேலாசைன 
வழங்�மா� ந�திபதிய�டம் 
ேகட்காத�ர்கள்; ந�திமன்றம் 
அவ்வா� ெசய்ய ��யா�. 



அறிவ�ப்� 
ந�திமன்றங்கள்

03
(C)   இர� ந�திமன்றங்கள் - ஒ�ங்��ைற சார்ந்த மற்�ம் சி� 
ேபாக்�வரத்� �ற்றச்ெசயல்கள்

(B)   �ற்றவ�யல் அறிவ�ப்� ந�திமன்றங்கள�ல் நடவ�க்ைககள்

(A)  ெதாடக்க�ைர

(D)   க�தம் வழி �ற்ற ஒப்�தல்
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அறிவ�ப்�  ந�திமன்றங்கள் 

அத்தியாயம் 3 

(A) ெதாடக்க�ைர

ஒ� �ற்றவ�யல் வழக்கில் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஒ�வர், �ைறப்ப� 
�ற்றஞ்சாட்டப்பட�ம், அவர� வாதத்ைத �ன்ைவக்க�ம் (�ற்றத்ைத 
ஒப்�க்ெகாள்வ� அல்ல� ம�ப்ப�) ேநர்�கமாக வ�ைக தரேவண்�ய 
�தல் ந�திமன்றேம �ற்றவ�யல் அறிவ�ப்� ந�திமன்றம். �ற்றவ�யல் அறிவ�ப்� 
ந�திமன்றங்கள் பகல் ேநர அறிவ�ப்� ந�திமன்றங்கள் மற்�ம் இர� ேநர 
அறிவ�ப்� ந�திமன்றங்கள் (இர� ந�திமன்றங்கள்) என இரண்ைட�ம் 
உள்ளடக்�ம்.

ந�திமன்றத்தில் ேநர்�கமாக வ�ைக தரேவண்�ய� கட்டாயமா�ம். ந�ங்கள் 
ந�திமன்றத்திற்� வரத் தவறினால், உங்க�க்ெகதிராக ஒ� ைக� ஆைண 
ப�றப்ப�க்கப்படலாம். ந�ங்கள் ப�ைணய�ல் இ�க்�ம்ேபா� ந�திமன்றத்திற்� வரத் 
தவறினால், ப�ைண ெதாைக ஏன் பறி�தல் ெசய்யப்படக்�டாெதன்� 
உங்க�க்�ப் ப�ைண வழங்கியவர் ந�திமன்றத்திடம்  வ�ளக்கமள�க்க 
ேவண்�ம்.

(B) �ற்றவ�யல் அறிவ�ப்� ந�திமன்றங்கள�ல் நடவ�க்ைககள்         

இ�தான் ெசயல்�ைறய�ன் �தல் கட்டம். வழக்�த் ெதாட�ம் தரப்� 
அதிகார�ர்வமாக உங்கைளக் �ற்றஞ்சாட்டத் தயாராக இ�க்�ம்ேபா� ந�ங்கள் 
அறிவ�ப்� ந�திமன்றத்திற்� அைழத்� வரப்ப�வ �ர்கள். ந�ங்கள் வ�ைக தர 
ேவண்�ய அறிவ�ப்� ந�திமன்றம் எ�ெவன உங்கள�டம் ெகா�க்கப்பட்ட 
அறிவ�ப்�, அைழப்பாைண அல்ல� ப�ைண பத்திரத்தில் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள�. 
அ� ந�ங்கள் ந�திமன்றத்திற்� வ�ைக தர ேவண்�ய ேததிைய�ம் 
ேநரத்ைத�ம் �ட �றிப்ப��ம். 

தன� நபர் என்ற அ�ப்பைடய�ல் ந�ங்கள் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டால், தய�ெசய்� 
உங்கள�ன் �ைகப்படம் மற்�ம் உங்கள�ன் �ய வ�வரங்கள் (எ.�. அைடயாள 
அட்ைட அல்ல� ஓட்�னர் உ�மம்) அடங்கிய அைடயாள ஆவணத்ைதக் 
ெகாண்� வர�ம். �ற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நி�வனம் ஒன்றின் சார்பாக (அல்ல� 
ேவ� ஏேத�ம் �ட்� நி�வனம்), ந�ங்கள் ேதான்�வதாகய��ந்தால், 
தய�ெசய்� உங்கள�ன் அைடயாள ஆவணத்ேதா� �ற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 
நி�வனத்திடமி�ந்� அல்ல� ேவ� �ட்� நி�வனத்திடமி�ந்� 

(1) அறிவ�ப்�க�க்� வ�மா� அைழப்�
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அதிகாரம் வழங்�ம் ஒ� ெசல்லத்தக்க அதிகார�ைற க�தம்5  ஒன்ைற�ம் 
(Letter of Authorisation) ெகாண்� வர�ம்.

ந�ங்கள் அர� ந�திமன்றங்கைள வந்தைட�ம்ேபா�, அறிவ�ப்� ந�திமன்றம் 
அைமந்தி�க்�ம் இடத்ைதக் கண்டறிய உங்க�க்� உதவ� ேதைவப்பட்டால் 
தகவல் �கப்ைப ந�ங்கள் அ�கலாம்.

(2) அறிவ�ப்�க�க்� �ன்�

உங்கள�டம் �ற்றச்சாட்�(கள்) ப�க்கப்பட்ட�டன், ப�ன்வ�ம் ஏேத�ம் 
ஆைணகைள ந�திபதி ப�றப்ப�க்கலாம்:-  

(4) �ற்றச்சாட்�க்கள் ப�க்கப்பட்ட ப�ற�

அறிவ�ப்� ந�திமன்றத்தில் மற்ற பல வழக்�கள் வ�சா�க்கப்ப�வைத ந�ங்கள் 
காண்ப�ர்கள். உங்கள�ன் ெபயர் அைழக்கப்ப�கிறதா என்� �ர்ந்� ேகட்�, 
உங்கள�ன் ெபயர் அைழக்கப்ப�ம்ேபா� எ�ந்� நில்�ங்கள். ந�திமன்ற 
அதிகா�ய�டம் உங்கள�ன் அைடயாள ஆவணத்ைதக் காட்�ங்கள். அதன் 
ப�ற�, �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்/�ற்றவாள�க்கானக் �ண்�ல் நிற்�ம்ப� 
ந�ங்கள் ேகட்�க்ெகாள்ளப்படலாம். �ற்றச்சாட்�(கள்) உங்கள�டம் 
ப�க்கப்ப�வதற்� �ன்�, ந�ங்கள் எந்த ெமாழிய�ல் ேபச வ��ம்�கிற�ர்கள் 
என்� ஒ� ெமாழிெபயர்ப்பாளர் ேகட்பார். �ற்றச்சாட்�ம் அதற்��ய 
வைரய�க்கப்பட்ட தண்டைன�ம் ந�ங்கள் ேதர்ந்ெத�க்�ம் ெமாழிய�ல் 
உங்கள�டம் வாசித்� வ�ளக்கப்ப�ம். உங்க�க்� எதிரான �ற்றச்சாட்� எைதப் 
பற்றிய� மற்�ம் உங்க�க்� வ�திக்கப்படக்��ய தண்டைனய�ன் வரம்� 
ஆகியைவ என்ன என்பைத ந�ங்கள் ��ந்�ெகாண்�ர்கள் என்� 
உ�திப�த்திக்ெகாள்�ங்கள். உங்க�க்�ப் ��யவ�ல்ைல என்றால் 
ெதள��ப�த்திக்ெகாள்ள பயப்பட ேவண்டாம்.   

(3) அறிவ�ப்�கள�ன்ேபா�

உங்கள�ன் அைடயாளத்ைத உ�திப்ப�த்த உங்கள�ன் �ைகப்படம் ெகாண்ட 
அைடயாள  ஆவணத்ைதக் ெகாண்� வ�வ� அதி �க்கியமா�ம்.

5  அதிகார�ைற க�தம் (LA) �ற்றவ�யல் நைட�ைறச் சட்டம் (அத்தியாயம் 68) ப��� 117(6)ல் 
�றிப்ப�டப்பட்��க்�ம் ேதைவக�க்� உடன்படேவண்�ம். LA அதிகார�ர்வ அ�வலக அஞ்சல் தாள�ல் 
அச்சிடப்பட்� இயக்�நர்/பங்காள�, நிர்வாகி, நி�வன ெசயலாளர் அல்ல� நி�வனத்தின் ேவ� ஏேத�ம் 
அதிகா�யால் ைகெயாப்பமிடப்பட்��க்க ேவண்�ம். �ட்�ைணயாச் சங்கங்க�க்�த், தைலவர், ெசயலாளர் 
அல்ல� ��வ�ல் ஏேத�ம் ஓர் உ�ப்ப�னர் LA-ல் ைகெயாப்பமிடப்பட்��க்க ேவண்�ம்.  
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(i) �தல் �ழலில், �லன் வ�சாரைணகள் நடத்�ம் ேநாக்கத்திற்காக 
உங்கைளக் காவலில் ைவக்க அர� தரப்ப�னர் வ�ண்ணப்ப�க்கலாம். த�தி 
அ�ப்பைடய��ம் மற்�ம் நி�வப்பட்ட சட்ட ெநறிக�க்� ஏற்ப�ம் அந்த 
வ�ண்ணப்பத்ைத அ�மதிப்பதா இல்ைலயா என்� ந�திமன்றம் 
ப�சீலிக்�ம். அத்தைகய ஆைணையப் ப�றப்ப�ப்ப� த�ந்த ஒன்ேற என்� 
ந�திமன்றம் மனநிைறவைடந்தால், காவலில் ைவப்பதற்கான ஆைண 
ப�றப்ப�க்கப்ப�ம்.  

(ii) இரண்டாவ� �ழலில், ப�ைண வழங்கப்படாத அல்ல� ப�ைண 
வழங்கப்பட்�ம் அதற்� ஏற்பா� ெசய்யப்படாத வழக்�கள�ல், ப�ைண 
ஏற்பா� ெசய்யப்ப�ம் வைர அல்ல� வழக்� ���ம் வைர, இதில் எ� 
�தலில் இடம்ெப�கிறேதா, ந�ங்கள் சிைறய�ல் காவலில் 
ைவக்கப்ப�வ �ர்கள்.

(a) வழக்� வாதத்ைதப் ெப�மா� உத்தர� (�ற்ற ஒப்�தல் அல்ல� 

ம�ப்ைபப் ெப�தல்) – ந�ங்கள் �ற்றச்சாட்ைட ஒப்�க்ெகாள்கிற�ர்களா அல்ல� 
வ�சாரைண ேகார வ��ம்�கிற�ர்களா என்� �றிப்ப��ம்ப� ந�திமன்றம் 
உங்கைளக் ேகட்�ெமன்� இ� ெபா�ள்ப�ம். �ற்றச்சாட்ைட 
ஒப்�க்ெகாள்வ� மாறாக வ�சாரைண ேகா�வ� ேபான்றவற்ைறப் பற்றி 
ேம�ம் தகவல் ெபற, தய�ெசய்� அத்தியாயம் 2(D)-ல் "�ற்ற ஒப்�தல் 
அதற்� மாறாக வ�சாரைண ேகா�தல்" என்பைதக் காண�ம். 

(b) காவலில் ைவக்க உத்தர�  - �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் சிைறச்சாைலய�ன் 
பா�காப்ப�ல் இ�ப்பேத காவலில் ைவக்கப்ப�ம் கட்டமா�ம். இரண்� 
�ழல்கள�ல் ந�ங்கள் காவலில் ைவக்கப்படலாம்: 

(c) வழக்ைகப் ப�ன்ெனா� ேததிக்� ஒத்திைவப்ப� - ந�ங்கேளா அல்ல� 
வழக்ைக நடத்�ம் அர� தரப்� அதிகா�ேயா வழக்ைக ஒத்திைவக்�மா� 
ேகட்�ம்ேபா� இ� வழக்கமாக நடக்�ம். வ�ண்ணப்பம் அதன் த�தி 
அ�ப்பைடய��ம் சட்டத்திற்� ஏற்ப�ம் ப�சீலிக்கப்ப�ம். ஒத்திைவப்�கள் 
�றித்� ேம�ம் தகவல் ெபற, தய�ெசய்� அத்தியாயம் 2(E)-ல் 
"ஒத்திைவப்�கள்" என்பைதக் காண�ம்.

�றிப்ப�ட்ட வைக வழக்�க�க்�, ந�ங்கள் �ற்றத்ைத ஒப்�க்ெகாள்ள ��� 
ெசய்தால், அறிவ�ப்� ந�திமன்றம் உங்கள�ன் வழக்ைக வ�சா�த்�, ந�ங்கள் 
அக்�ற்றத்ைதச் ெசய்த�ர்களா என்� ��� ெசய்�, தண்டைன த�ர்ப்ைப 
உங்க�க்� வழங்கலாம். மற்றப�, அறிவ�ப்� ந�திமன்றம், வழக்கமாக, 
உங்கள�ன் வழக்�, தண்டைன வ�திக்�ம் ஒ� ந�திமன்றத்தால் (PG Courts  

(5) நான் �ற்றத்ைத ஒப்�க்ெகாள்ள (PG) ��ெவ�த்தால் என்ன நடக்�ம்?
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என்�  வழக்கமாக �றிப்ப�டப்ப�ம்) வ�சா�க்கப்பட மாற்றிவ��ம். உங்கள�ன் 
அ�த்த வ�சாரைண, �ற்றத்ைத ஒப்�க்ெகாள்வதற்கான அறிவ�ப்� PG Mention
என்� �றிப்ப�டப்ப�ம். அறிவ�ப்� ந�திமன்றம் உங்கள�ன் PG Mention-ன் அ�த்த 
ேததி, ேநரம் மற்�ம் இடம் ஆகியவற்ைற உங்க�க்�த் ெத�வ�க்�ம். 
தண்டைன வ�திப்� �றித்த தகவ�க்�, அத்தியாயம் 6 - தண்டைன வ�திப்ைபக் 
காண�ம்.

ந�ங்கள் வ�சாரைண ேகார ��� ெசய்தால் உங்கள�ன் வழக்�, ஒ� 
வ�சாரைணக்� �ந்திய �ட்டத்திற்�ச் (PTC) ெசல்ல பதியப்ப�ம். வழக்�, 
அறிவ�ப்� ந�திமன்றத்திலி�ந்� வ�சாரைணக்� �ந்திய �ட்ட நிைலயத்திற்� 
மாற்றிவ�டப்ப�ம். உங்கள�ன் PTC-க்கான அ�த்த ேததி, ேநரம் மற்�ம் இடம் 
ஆகியவற்ைறக் �றித்� அறிவ�ப்� ந�திமன்றம் உங்க�க்�த் ெத�வ�க்�ம். PTC
�றித்த தகவ�க்�, அத்தியாயம் 4 - வ�சாரைணக்� �ந்திய �ட்டத்ைதக் 
காண�ம்.

(6) நான் வ�சாரைண ேகார ��� ெசய்தால் என்ன நடக்�ம்?

வழக்� ப�ன்ெனா� ேததிக்� ஒத்திைவக்கப்பட்டால், அ�த்த வ�சாரைண வைர 
உங்கைளப் ப�ைணய�ல் வ��வ�ப்பைதக் �றித்� ந�திபதி ��� ெசய்வார். 
ப�ைணய�ல் இ�க்�ம்ேபா�   அ�த்த வ�சாரைணக்� ந�ங்கள் வரத் தவறலாம் 
அல்ல� ேவ� �ற்றங்கைளப் ��யலாம் என்� நம்�வதற்� நியாயமான 
காரணங்கள் இ�ந்தாேலயன்றி, வழக்கமாகப் ப�ைண வழங்கப்ப�ம். 
தற்ேபாதி�க்�ம் உங்கள�ன் ப�ைண ந�ட்�க்கப்படலாம் அல்ல� �திய ந�திமன்ற 
ப�ைண வழங்கப்படலாம். ஒ� ேவைள உங்கைளப் ப�ைணய�ல் எ�க்க 
யாேர�ம் ஒ�வர் ேதைவப்படலாம் என்பதால், அறிவ�ப்� ந�திமன்றத்�க்� 
�தல் �ைறயாக ந�ங்கள் வ�ம்ேபா� சிங்கப்�ரரான ��ம்ப உ�ப்ப�னர் 
அல்ல� நண்பைர ந�ங்கள் அைழத்� வர ேவண்�ம். ப�ைண �றித்� ேம�ம் 
தகவல் ெபற, ப�ைண/�ய ப�ைண �றி �றித்த அத்தியாயம் 2(F)-ையக் 
காண�ம்.

(7) வழக்� ஒத்திைவக்கப்பட்டால் 
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(C) இர� ந�திமன்றங்கள் - ஒ�ங்��ைற சார்ந்த மற்�ம் சி� 

ேபாக்�வரத்� �ற்றச்ெசயல்கள்   

ஒ�ங்��ைற சார்ந்த மற்�ம் சி� ேபாக்�வரத்� �ற்றச்ெசயல்க�க்கான 
அறிவ�ப்�கள் வழக்கமாக இர� ந�திமன்றங்கள் வழியாக ைகயாளப்ப�கின்றன. 
இர� ந�திமன்றங்கள்     1992–ல் அைமக்கப்பட்டன மற்�ம் ேவைலய�லி�ந்� 
ஒ� நாள் வ��ப்� எ�க்�ம் அவசியத்ைதத் தவ�ர்க்க உத�ம் வைகய�ல் ெபா� 
மக்கள�ன் வசதிக்காக மாைலய�ல் ெசயல்ப�கின்றன. 

ஒ�ங்��ைற மற்�ம் சி� ேபாக்�வரத்� �ற்றங்க�க்கான நடவ�க்ைககள், 
வழக்கமாக, ந�திமன்றத்தில் ேதான்�ம்ப� வ��க்கப்ப�ம் அறிவ�ப்� (அறிவ�ப்�) 
அல்ல� அைழப்பாைண வழியாகத் ெதாடங்�கின்றன. ந�ங்கள் எந்த 
ந�திமன்றத்�க்�ச் ெசல்ல ேவண்�ம்,  அறிவ�ப்�க்காக ந�ங்கள் வர ேவண்�ய 
ேததி மற்�ம் ேநரம் ஆகியவற்ைற அந்த அறிவ�ப்� அல்ல� அைழப்பாைண 
�றிப்ப��ம். 

உங்கள�ன் ந�திமன்றத் ேததிகைள ந�ங்கள் கவனத்தில் ைவத்தி�ப்ப� 
�க்கியமா�ம். ந�ங்கள் ந�திமன்றம் வரத் தவறினால், உங்க�க்ெகதிராக 
ப��யாைண உத்தரவ�டப்படலாம். �றிப்ப�ட்ட வழக்�கள�ல், 
உங்க�க்ெகதிரான வழக்�கள் �ற்�ப்ெப�ம் வைர அல்ல� ந�திமன்றம் 
ெபா�த்தெமன்� க��ம் காலக்கட்டம் வைர ந�ங்கள் வாகனேமாட்�ம் 
உ�மம் ைவத்தி�க்க�ம் ெபற�ம் த�தி இழந்தவராவ �ர்கள். ேம�ம், ப�ைண 
ெதாைக ஏன் பறி�தல் ெசய்யப்படக்�டாெதன்� உங்கைளப் ப�ைணய�ல் 
எ�த்தவர் ந�திமன்றத்திடம் வ�ளக்கமள�க்க ேவண்�ம்.

(1) அறிவ�ப்�கள் ஏன் மாைலய�ல் நடத்தப்ப�கின்றன?

வழக்ைகத் ெதாட�ம் �கைம இணக்கத் த�ர்� வழங்கினால் �ற்றத்ைத  
இணக்கமாக ந�ங்கள் த�ர்த்�க்ெகாள்ளலாம். இணக்கத் த�ர்�க்காக வழங்கப்பட்ட 
ேததிக்�ள், எச்�ழலி�ம், இர� ந�திமன்றத் ேததிக்� �ன்பாகப் பணம் 
ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். தவறினால், ந�ங்கள் இர� ந�திமன்றத்திற்� வர 
ேவண்�ம். ந�திமன்றம் உங்கைளக் �ற்றவாள� என த�ர்ப்�ைரத்தால், அதற்� 
வ�திக்கப்ப�ம் அபராதத் ெதாைக, ெபா�வாக, இணக்கத் த�ர்�க்� 
வழங்கப்ப�ம் அபராதத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�க்�ம்.  

(2) இர� ந�திமன்ற வழக்�க�க்�க் �ற்றம் சம்பந்தமான இணக்கத் த�ர்�கள் 

ந�ங்கள் ந�திமன்றம் வரத் தவறினால், உங்க�க்ெகதிராக ப��யாைண 
உத்தரவ�டப்படலாம். உங்கள�ன் ப�ைண ெதாைக�ம் பறி�தல் ெசய்யப்படலாம்.
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உங்கள�ன் வழக்� அறிவ�க்கப்ப�ம் ேநரத்திற்� �ன் உங்கள�ன் 
சிங்பாஸ்-ையப் (SingPass) பயன்ப�த்தி, இைணயம் வாய�லாக ஒ�ங்கிைணந்த 
வழக்� நிர்வாக �ைறைய (ICMS) அ�கி, வழக்ைக ஒத்திைவப்பதற்கான 
காரணத்ைதக் �றிப்ப�ட்�, வழக்ைக ஒத்திைவக்க வ�ண்ணப்ப�க்கலாம். ந�ங்கள் 
ICMS-ல் இைணயம் வழியாக வழக்ைக ஒத்திைவக்க வ�ண்ணப்பம் ெசய்தால்,

(3) அபராதத்ைதச் ெச�த்�வதற்� �ன் எனக்� அவகாசம் ேதைவப்பட்டால்? 

ஆதலால், உங்கள�ன் நலன் க�தி, உங்கள�ன் �ற்றங்க�க்கான இணக்கத் 
த�ர்ைவப்பற்றிச் சம்பந்தப்பட்ட �கைமகள�டம் �ன்னேர ��தல் தகவல் 
ேகட்டறிந்�, இணக்கத் த�ர்� வழங்கப்ப�ம் சந்தர்ப்பங்கள�ல், இணக்கமாகத் 
த�ர்த்�க்ெகாள்ள�ம்.

ேபாக்�வரத்� காவல் �ைற, நிலப் ேபாக்�வரத்� ஆைணயம், வ �டைமப்� 
வளர்ச்சிக் கழகம் மற்�ம் நகரச் சீரைமப்� ஆைணயம் இவற்றால் வழக்� 
ெதாடரப்பட்ட சி� ேபாக்�வரத்� மற்�ம் வாகனம் நி�த்�ம் �ற்றங்க�க்�த் 
த�� ��வ�ம் உள்ள எல்லா AXS கண�யகங்கள��ம், AXS இைணயத் 
தளத்தி�ம் அல்ல� AXS ெசயலிய��ம் காணப்ப�கிற தான�யங்கி 
ேபாக்�வரத்� �ற்ற நிர்வாக �ைற (ATOMS) வழியாக இணக்கத் த�ர்� 
ெபறலாம். AXS வழியாக NETS மற்�ம் கடன் அட்ைட ப�வர்த்தைனகள் �லம் 
பணம் ெச�த்தலாம். இ� இணக்கத் த�ர்� அபராதத்ைதச் ெச�த்த வசதியான 
வழியா�ம். 

என��ம், ந�ங்கள் �ற்றத்ைத இணக்கத் த�ர்வ�ன் வழி த�ர்த்�க்ெகாள்ள, 
சாதாரணமாக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக� உள்ள�. ந�ங்கள் �ற்றத்ைத 
இணக்கத் த�ர்வ�ன் வழி த�ர்த்�க்ெகாள்வதற்கான காலக்ெக� 
காலாவதியாகிவ�ட்டால், ந�ங்கள் ெசய்ய ேவண்�ய�:

(a) �ற்றத்ைத ஒப்�க்ெகாண்� ATOMS-ையப் பயன்ப�த்தி (உங்கள�ன் 
�ற்றத்திற்� இவ்வா� பணம் ெச�த்�ம் ேதர்� இ�ந்தால்) ந�திமன்ற 
அபராதத்ைதச் ெச�த்�வ�; அல்ல�
(b) �ற்றத்ைத ஒப்�க்ெகாள்ள இர� ந�திமன்றங்கள�ல் ேதான்�வ�. 

இணக்கத் த�ர்� ச�ைக வழக்�த் ெதாட�ம் �கைமயால் இரத்� �டச் 
ெசய்யப்படலாம், எ�த்�க்காட்�க்�, ந�ங்கள் ந�திமன்றம் வரத் தவறி, 
ப��யாைண ப�றப்ப�க்கப்ப�ம்ேபா�. ஆகேவ, உங்கள�ன் நலன் க�தி இணக்கத் 
த�ர்� ச�ைக உங்க�க்�க் கிைடக்�ம் ேபாேத �ன்னதாகேவ �ற்றத்ைத 
இணக்கத் த�ர்� �லம் த�ர்த்�க்ெகாள்வ� நல்ல�.  



36
�யமாக வழக்கா�ம் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்க�க்கான வழிகாட்� �த்தகம்

இர� ந�திமன்றங்க�க்� ெவள�ய�ல் உள்ள கண�யகத்தில் ந�ங்கள் �தலில் 
பதி� ெசய்ய ேவண்�ய��க்�ம். அதன் ப�ற�, வ�சாரைணய�ன் நைட�ைற 
சாதாரண அறிவ�ப்� ந�திமன்றத்தின் வ�சாரைணையப் ேபான்ேற இ�க்�ம். 
ேம�ம் தகவலறிய இந்த அத்தியாயத்தின் ப��� (B)-ையக் காண�ம். ந�ங்கள் 
ந�திமன்றத்திற்� வ�ம்ேபா�, உங்கள�ன் ந�திமன்றத்தில் ேதான்�வதற்கான 
அறிவ�ப்� தாள், அைழப்பாைணகள், ப�ைண பத்திரம் அல்ல� இவற்ைறப் 
ேபான்ற ெதாடர்�ைடய ஆவணங்கைளக் ெகாண்� வர ேவண்�ம். 

(4) இர� ந�திமன்றங்கள�ல் அறிவ�ப்�கள�ன்ேபா� என்ன நடக்�ம்?

இல்ைல. ப�ன் வ�பவற்ைற �ன்ன�ட்� ந�திபதி பகல் ேநர ந�திமன்றங்க�க்� 
வழக்ைக மாற்ற த�ர்மான�க்கக்��ம்:

(a) ந�ங்கள் வ�சாரைண ேகார த�ர்மான�த்தால்; அல்ல� 
(b) பகல் ேநர ந�திமன்றங்கள�ன் �லம் வழக்ைகக் ைகயாள்வ� ேம�ம் 
ெபா�த்தமாக  இ�க்�ம் என்� ந�திபதி க�தினால்.

உங்கள�ன் வழக்� ந�திமன்றம் 4BN-ல் வ�சா�க்கப்பட்��ந்தால், உங்கள�ன் 
வழக்�, பகல் ேநர ந�திமன்றம் 7B-ல் இடம்ெப�ம். உங்கள�ன் வழக்� 
ந�திமன்றம் 4AN-ல் வ�சா�க்கப்பட்��ந்தால், உங்கள�ன் வழக்� பகல் ேநர 

(5) என் வழக்� இர� ந�திமன்றங்கள�ல்தான் எப்ெபா��ம் வ�சா�க்கப்ப�மா?

வ�ண்ணப்பத்திற்கான ��ைவ அறிய ICMS-ையக் கண்காண�க்க ேவண்�ம். 
வ�ண்ணப்பம் அ�மதிக்கப்பட்டால், ICMS-ல் ஒத்திைவக்கப்பட்ட அ�த்த ந�திமன்ற 
ேததி �றித்� தகவல் வ�ம். உங்கள�ன் வ�ண்ணப்பம் ம�க்கப்பட்டால், 
அவசியப்பட்டவா� ந�ங்கள் இர� ந�திமன்றத்தில் ேதான்ற ேவண்�ம். 
இல்ைலெயன�ல், உங்க�க்ெகதிராக ப��யாைண உத்தரவ�டப்படலாம்.

ந�ங்கள் சம்பந்தப்பட்ட சட்ட அமலாக்க �கைமக�க்�ப் ப�ரதிநிதித்�வம் 
ெசய்ய�ம், ெசாந்த வ�வகாரங்கைளத் த�ர்த்�க் ெகாள்ள�ம் அல்ல� ந�திமன்ற 
அபராதத்திற்காகப் பணம் திரட்ட�ம் ந�திமன்றத்தின் வ��ப்��ைமக்ேகற்ப 
ந�திமன்ற நடவ�க்ைககள�ன் ஆரம்பக் கட்டத்தில் ஒத்திைவப்�கள் 
அ�மதிக்கப்படலாம். அேத காரணத்திற்காக ம�ண்�ம் ம�ண்�ம் ேகட்கப்ப�ம் 
ஒத்திைவப்�கள் அ�மதிக்கப்ப�வதற்கான சாத்தியம் �ைறேவ. ICMS-ல் 
இைணயம் வழி (ICMS) வழக்� ஒத்திைவப்� வ�ண்ணப்பம் ெசய்வைதெயாட்� 
ேம�ம் தகவல் ெபற, அத்தியாயம் 2(E)-ல் "ஒத்திைவப்�கள்" என்ற தைலப்ைபக் 
காண�ம்.
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ந�திமன்றம் 7A-ல் இடம்ெப�ம். உங்கள�ன் வழக்� பகல் ேநர ந�திமன்றங்க�க்� 
மாற்றப்பட்டால், உங்கள�ன் வழக்கிற்கான அ�த்த ேததி, ேநரம் மற்�ம் இடம் 
�றித்� ந�திமன்றம் உங்க�க்�த் ெத�வ�க்�ம்.

(D) க�தம் வழி �ற்ற ஒப்�தல்

(a) ஆம், ேமஜிஸ்திேரட் உங்க�க்� அபராதம் மட்�ேம வ�திக்கப்படக்��ய 
அல்ல� 12 மாதம் வைர அல்ல� அதற்�ம் �ைறவான சிைறத் தண்டைன 
வ�திக்கப்படக்��ய அல்ல� இரண்�ம் வ�திக்கப்படக்��ய �ற்றம் 
ெதாடர்பான அைழப்பாைணையப் ப�றப்ப�த்தி�ந்தால்; மற்�ம்

(b) அக்�ற்றத்திற்� வ�திக்கப்படக்��ய ஏேத�ம் அபராதத் ெதாைகையச் 
ெச�த்த ந�ங்கள் ஒப்�க்ெகாண்டால்.

(1) நான் க�தம் வழி �ற்றத்ைத ஒப்�க்ெகாள்ள ���மா?

உங்கள�ன் �ற்றத்ைத ஒப்�க்ெகாள்வதற்�ம், அந்தக் �ற்றத்�க்� 
வ�திக்கப்படக்��ய ஏேத�ம் அபராதத் ெதாைகையச் ெச�த்த சம்மதம் 
ெத�வ�த்�ம் ந�ங்கள் ந�திமன்றத்�க்�க் க�தம் எ�தலாம். வழக்� எந்த 
ந�திமன்றத்தில் அறிவ�க்கப்பட�ள்ளேதா அந்த ந�திமன்றத்திற்ேக அக்க�தம் 
�கவ�ய�டப்பட்��க்க ேவண்�ம். வ�திக்கப்பட்ட தண்டைன �றித்� ந�திமன்றம் 
உங்கள�டம் ெத�வ�ப்பதற்காகக் க�தத்தில் உங்கள�ன் அஞ்சல் �கவ� 
வழங்கப்பட்��க்க ேவண்�ம்.

(2) க�தம் �லமாக எவ்வா� �ற்றத்ைத நான் ஒப்�க்ெகாள்வ�?

ந�திமன்றம், ந�ங்கள் �ற்றத்ைத ஒப்�க்ெகாண்டதாக பதி� ெசய்�, உங்கைளக் 
�ற்றவாள� என சட்டத்திற்ேகற்ப த�ர்ப்�ைரக்கலாம். அபராதம் ெச�த்த 
இயலாவ�ட்டால் அதற்�ப் பதிலாக சிைறத் தண்டைன அ�பவ�க்கேவண்�ம் 
என்ற கட்டைள�டேனா அவ்வா� இல்லாமேலா ந�திமன்றம் உங்க�க்� 
அபராதம் வ�தித்�த் தண்டைன வழங்�ம். 

என��ம், ந�ங்கள், ந�திமன்றத்திற்� ஒ� �றிப்ப�ட்ட ேததி, ேநரம் மற்�ம் 
இடத்திற்� வர ேவண்�ம் என்�ம் ந�திமன்றம் உத்தரவ�டலாம். அவ்வா� 
உத்தரவ�டப்பட்டால் ந�ங்கள் வ�சாரைணக்� வர ேவண்�ம்.

(3) இத்தைகய ஒ� க�தம் கிைடத்த�டன் ந�திமன்றம் என்ன ெசய்�ம்?
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ந�திமன்றத்தின் ��� உங்க�க்�க் க�தம் வழி அறிவ�க்கப்ப�ம். 
வ�திக்கப்பட்ட ஏேத�ம் அபராதம், ந�திமன்றக் க�தம் அஞ்சலில் ேபாடப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்�, 7 நாட்க�க்�ள் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். ACS (தான�யங்கி 
வ�ல் இயந்திரம்) கண�யகம் வழியாக கட்டணம்  ெச�த்தப்படலாம். க�தம் 
வழி சிைறத் தண்டைன வ�திக்கப்படா�. அவ்வா� சிைறத் தண்டைன வ�திக்க 
ந�திமன்றம் த�ர்மான�த்தால், ந�ங்கள் ேநர�யாக ந�திமன்றத்தில் ேதான்�ம்ப� 
அ� உங்கைள அவசியப்ப�த்�ம். அவ்வா� நிகழ்ந்தால், அ�த்த 
வ�சாரைணக்�த் ேதான்�ம்ப� ந�திமன்றம் உங்க�க்�க் க�தம் அ�ப்ப�த் 
ெத�வ�க்�ம். 

(4) அதற்�ப் ப�ற� என்ன நடக்�ம்?



04
(C) வ�சாரைணய�ன்ேபா� நான் என்ன எதிர்ப்பார்க்கலாம்?

(B) PTC-க்� நான் எவ்வா� தயார் ெசய்ய ேவண்�ம்?

(A) வ�சாரைணக்� �ந்திய �ட்டம் (PTC) என்றால் என்ன?

(D)   �ற்றவ�யல் வழக்� ஆவணங்கள் ெவள�ப்ப�த்தல் 
�ட்டம் (CCDC)

வ�சாரைணக்� 
�ந்திய �ட்டங்கள் 
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வ�சாரைணக்� �ந்திய �ட்டங்கள்

அத்தியாயம் 4 

�ற்றவ�யல் ெசயல்�ைறய�ன் ��க்கமான ஒ� ெசயல்வழிப் படம்

அறிவ�ப்� ந�திமன்றம்

�ற்ற ஒப்�தல்

வழக்காடல்

�
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ப
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பங்ேகற்க 
ம�ப்ப�

பங்ேகற்க 
ம�ப்ப�

CCDC ெபா�ந்தா�
CCDC ெபா�ந்�ம் 

வ�சாரைண ேகா�தல்

வழக்� வ�சாரைண

�ற்ற ஒப்�தைலப் ெபற 
ேததி வழங்கப்ப�ம்

CCDC-க்� ஒ�மித்த 
ஒப்�தல் ேதைவ

�தல் வ�சாரைணக்� 
�ந்திய �ட்டம்

CCDC-க்� ஒ�மித்த 
ஒப்�தல் ேதைவ

“பங்ேகற்கச் 
சம்மதிப்ப�” பார்க்க�ம்

வழக்� வ�சாரைண 
ேததி �றிக்கப்ப�ம்

நிர்வாக அ�வல்கைளத் 
த�ர்ப்பதற்காகச் சீரான 

இைடெவள�கள�ல் PTC-கள்
அர� தரப்� வழக்�த் 

ெதா�ப்� தயா�க்கப்பட்� 
உங்க�க்�க் 

ெகா�க்கப்ப�ம்

தற்காப்� தரப்� வழக்�த் 
ெதா�ப்�  தயார் 

ெசய்யப்பட்� அர� 
தரப்ப�டம் வழங்கப்பட 

ேவண்�ம்

அர� தரப்ப�ன் வழக்கில் 
இடம்ெபற்�ள்ள  

ஆவணங்கைள�ம் �லன் 
வ�சாரைணய�ன்ேபா� 

ந�ங்கள் ெகா�த்த 
வாக்��லங்கைள�ம் 
அர� தரப்� உங்கள�டம் 
ெகா�க்க ேவண்�ம்
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(A) வ�சாரைணக்� �ந்திய �ட்டம் (PTC) என்றால் என்ன?

உங்கள�ன் வழக்� அறிவ�ப்ப�ன்ேபா�, ந�ங்கள் வழக்ைக எதிர்த்� வழக்காட 
வ��ம்ப�னால், அறிவ�ப்� ந�திமன்றம், வழக்ைக ஒ� வ�சாரைணக்� �ந்திய 
�ட்டத்திற்� (PTC) அ�ப்ப� ைவக்�ம். உங்கைள�ம் அர� தரப்ைப�ம் வழக்� 
வ�சாரைணக்�த் தயார்ப�த்�வதற்�ம், வ�சாரைண ேததி �றிப்பதற்� �ன் 
ஏேத�ம் நிர்வாக அ�வல்கைளத் த�ர்த்�க்ெகாள்வ�ேம இந்த PTC-ன் 
ேநாக்கமா�ம்.  

(B) PTC-க்� நான் எவ்வா� தயார் ெசய்ய ேவண்�ம்?

PTC நைடெப�வதற்� �ன்ேப, கீழ் வ�பவற்ைற PTC நைடெப�ம்ேபா� 
ந�ங்கள் �ன்ைவக்க வ��ம்�கிற�ர்களா என்பைத ந�ங்கள் ப�சீலிக்க ேவண்�ம்:
 

(i) ந�ங்கள் காவல்�ைறய�ன�டம் ெகா�த்த ஏேத�ம் எ�த்� வ�வ 
வாக்��லத்ைத அர� தரப்� பயன்ப�த்த எண்ணம் ெகாண்�ள்ளதா 
என்� அறிந்�ெகாள்�ங்கள். அவ்வா� இ�ப்ப�ன், அந்த 
வாக்��லத்தின் நகல் ஒன்� ேவண்�ம் என்� ந�ங்கள் 
ேகட்�க்ெகாள்ளலாம். 
(ii) வழக்� வ�சாரைணய�ன்ேபா� ந�ங்கள் எத்தைன சாட்சிகைள 
அைழக்கப்ேபாகிற�ர்கள் என்� ந�திமன்றத்திடம் ெத�வ��ங்கள். 
(iii) உங்க�க்� அல்ல� உங்கள�ன் சாட்சிக�க்� ெமாழிெபயர்ப்பாளர் 
ேதைவ என்றால், வழக்� வ�சாரைணக்� ஒ� ெமாழிெபயர்ப்பாள�ன் 
உதவ� உங்க�க்�த் ேதைவப்ப�ம் என்� ந�திபதிய�டம் ந�ங்கள் ெத�வ�க்க 
ேவண்�ம்.   

 
ந�ங்கள் சார்ந்தி�க்கப்ேபா�ம் சட்ட�தியான தற்காப்� வாதம் என்ன என்� 
ெத�வ�க்�மா�ம் ந�திபதி உங்கைளக் ேகட்�க்ெகாள்ளலாம். அதனால், PTC 
இடம்ெப�ம் �ன்ேப இைதப் பற்றி ேயாசிப்ப� உங்க�க்�ப் பயன் த�ம்.

(C) வ�சாரைணய�ன்ேபா� நான் என்ன எதிர்ப்பார்க்கலாம்?

வழக்� வ�சா�க்கப்படத் தயார் நிைலய�ல் உள்ளதா என்� உ�திப்ப�த்�வேத 
PTC-ன் ேநாக்கமா�ம். ந�ங்கள், இந்த PTC-க்�, அர� தரப்ைபப் ப�ரதிநிதிக்�ம் 
ஒ� �ைண அர� வழக்கறிஞர் (DPP) அல்ல� காவல் �ைற வழக்� 
நடத்�னர் எவேர�ம் ஒ�வ�டன் ஒன்றாக வர ேவண்�ம். இக்�ட்டத்தில், 
உங்களா�ம் அர� தரப்பா�ம் எத்தைகய ஆதாரங்கள் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் என்� 
ந�திபதிக்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். சாட்சிகள் யாவர் என்�ம் ெத�வ�க்கப்ப�ம். 
எல்லா நிர்வாக வ�வகாரங்கள், �ற்றவ�யல் வழக்� ஆவணங்கள் 
ெவள�ப்ப�த்தல் �ட்டம் உள்பட (ஏற்றதாக இ�ப்ப�ன்), த�ர்க்கப்பட்ட ப�ற�, 
ந�திபதி வ�சாரைணக்�த் ேததி �றிப்பார். 
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�ற்றவ�யல் வழக்� ஆவணங்கள் ெவள�ப்ப�த்தல் �ட்டம் என்ப�, அைனத்� 
தரப்ப�ன�ம் வழக்கின் வ�சாரைணக்� �ன்ேப அவர்கள் வாதாடவ��க்�ம் 
வழக்ைகப் பற்றி ெத�ந்�ெகாள்ள வைகெசய்�ம் �ைறயான எதி�ைட 
ஆவண ெவள�ப்ப�த்தல் அைமப்பா�ம். இப்ப�ெயன்றால், ந�ங்க�ம் மற்�ம் 
அர� தரப்�ம் தத்தம் வழக்�கள�ன் தன்ைம மற்�ம் ஒவ்ெவா�வ�ம் 
சார்ந்தி�க்க எண்ண��ள்ள ஆதாரங்கள் ஆகியவற்ைற வ�சாரைணக்� �ந்திய 
கட்டத்திேலேய ெவள�ப்ப�த்தேவண்�ய கடைமய�ன் கீழ் இ�ப்ப�ர்கள் என்� 
ெபா�ள்ப�ம்.  

(1) CCDC என்றால் என்ன?

CCDC �றிப்ப�ட்ட வைகயான வழக்�க�க்� மட்�ேம ெபா�ந்�ம். உங்கள�ன் 
�ற்றச்சாட்�, அ�ய�ல் கா�ம் ஏேத�ம் சட்டங்கள�ன் கீழ் ெகாண்�வரப்பட்டால், 
CCDC உங்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம்:

1. ஆ�தம் மற்�ம் ெவ�ெபா�ள்கள் சட்டம் (அத்தியாயம் 13) 

2. ஆ�தக் �ற்றச் சட்டம் (அத்தியாயம் 14) 

3. நா�கடத்தல் சட்டம் (அத்தியாயம் 18)

4. வங்கித்�ைறச் சட்டம் (அத்தியாயம் 19) 

5. �தாட்ட வ��திக் கட்�ப்பாட்�ச் சட்டம் (அத்தியாயம் 33A)

6. கண�ன�ய�ன் தவறான பயன்பாட்�க்கான சட்டம் (அத்தியாயம் 50A)

7. அ�த்தழிக்�ம், ெவ�ெபா�ள்கள் மற்�ம் த�ங்� வ�ைளவ�க்�ம் ஆ�தங்கள் சட்டம்   
(அத்தியாயம் 65)  

8. ஊழல், ேபாைதப்ெபா�ள் கடத்தல் மற்�ம் இதரக் க�ம் �ற்றங்கள் 
(ஆதாயங்கைளப் பறி�தல் ெசய்தல்) சட்டம் (அத்தியாயம் 65A)

9. �ற்றவ�யல் (தற்காலிகச் சட்டப்ப���கள்) சட்டம் (அத்தியாயம் 67) 

10. வ�மானக் கடத்தல் மற்�ம் வ�மானப் பா�காப்� மற்�ம் அைனத்�லக வ�மான 
நிைலயங்கள் சட்டம் (அத்தியாயம் 124) 

11. ���ைழ�ச் சட்டம் (அத்தியாயம் 133) (ப���கள் 6 மற்�ம் 15-ைதத் தவ�ர்த்�) 

12. உள்கட்டைமப்�ப் பா�காப்�ச் சட்டம் 2017 (2017-ன் 41-ம் சட்டம்)

13. உள்நாட்�ப் பா�காப்�ச் சட்டம் (அத்தியாயம் 143)  

(D) �ற்றவ�யல் வழக்� ஆவணங்கள் ெவள�ப்ப�த்தல் �ட்டம் (CCDC)

CCDC ெசயல்�ைறைய ந�ங்கள் ேதர்�ச் ெசய்வதன் �லம், அர� தரப்ப�ன் வழக்ைகப் 
பற்றி ந�ங்கள் ேம�ம் நன்றாகப் ��ந்�ெகாள்ளலாம் மற்�ம், உங்கள�ன் தற்காப்� 

வாதத்திற்�ப் பயன்ப�த்த காவல்�ைற வாக்��லங்கைள�ம் ெபற்�க்ெகாள்ளலாம்.
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14. சமய நல்லிணக்க பராம�ப்�ச் சட்டம் (அத்தியாயம் 167A) 

15. ேபாைதப் ெபா�ள் ஒழிப்�ச் சட்டம் (அத்தியாயம் 185) 

16. (ேலவாேதவ�) கடன் ெகா�ப்ேபார் சட்டம் (அத்தியாயம் 188) 

17. சத்தியப்ப�ரமாணம் மற்�ம் உ�திெமாழிச் சட்டம் (அத்தியாயம் 211) 

18. அ�வல்�ைற ரகசியங்கள் சட்டம் (அத்தியாயம் 213) 

19. கட�ச்சீட்� சட்டம் (அத்தியாயம் 220)

20. தண்டைன சட்டம் (அத்தியாயம் 224) 

21. ஊழல் த�ப்�ச் சட்டம் (அத்தியாயம் 241)

22. ஆள் கடத்தல் த�ப்�ச் சட்டம் (2014-ன் 45-ம் சட்டம்)

23. சிைறச்சாைலகள் சட்டம் (அத்தியாயம் 247) 

24. பா�காக்கப்பட்டப் ப�திகள் மற்�ம் பா�காக்கப்பட்�ள்ள இடங்கள் சட்டம் (அத்தியாயம் 256) 

25. ெபா�க் ேகள�க்ைககள் சட்டம் (அத்தியாயம் 257)

26. ெபா� ஒ�ங்� மற்�ம் பா�காப்� (சிறப்� அதிகாரம்) சட்டம் 2018 

27. ெதாைல �தாட்ட சட்டம் (2014-ன் 34-ம் சட்டம்)

28. நிதிப் பத்திரங்கள் மற்�ம் வ�நிைல வண�கச் சட்டம் (அத்தியாயம் 289) 

29. ேதச வ�ேராதச் ெசயல் சட்டம் (அத்தியாயம் 290)  

30. நாசேவைல சட்டம் (அத்தியாயம் 341) 

�தல் வ�சாரைணக்� �ந்திய �ட்டத்தில், CCDC உங்கள�ன் வழக்கிற்�ப் 
ெபா�ந்�மா என்� ந�திபதி உங்கள�டம் ெத�வ�ப்பார். ப�ற�, CCDC-ல் கலந்� 
ெகாள்ள உங்க�க்� வ��ப்பமா என்� �றிப்ப��ம்ப� ேகட்பார். மற்ற 
அைனத்� வழக்�க�க்�ம், சம்பந்தப்பட்ட அைனத்� தரப்ப�ன�ம் 
சம்மதித்தால் மட்�ேம, CCDC நடவ�க்ைக ெபா�ந்�ம். 

(2) CCDC-க்� நான் எவ்வா� வ�ண்ணப்பம் ெசய்ய ேவண்�ம்?

CCDC-ல் பங்ேகற்ப� கட்டாயமல்ல. அதில் கலந்�ெகாள்ள வ��ம்�கிற�ர்களா 
என்ப� உங்கள�ன் வ��ப்பம். 

CCDC-ல் பங்ேகற்பதன் �லம், அர� தரப்� உங்க�க்� எதிராக ைவத்தி�க்�ம் 
ஆதாரங்கைளப் பற்றி ந�ங்கள் ேம�ம் ��ந்�ெகாள்ள உங்க�க்� 
உத�வைதத் ெதாடர்ந்� ந�ங்கள் ஆகச் சிறந்த நடவ�க்ைகைய எ�க்க�ம் 
உங்க�க்� உத�ம். என��ம், CCDC-ைய எள�தாக்�ம் ெபா�ட்� 
ஆவணங்கைளத் தயார் ெசய்�ம்ப�யான ந�திபதிய�ன் உத்தர�க�க்� 
இணங்க ந�ங்கள் தயாராக இ�க்க ேவண்�ம். அ�த்த ப�திய�ல் CCDC-ன் கீழ் 
உங்கள�ன் கடைமகள் பற்றிய ��தல் தகவல்கைள ந�ங்கள் கண்டறிவ �ர்கள்.

(3) CCDC-ல் நான் பங்ேகற்க ேவண்�மா?
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CCDC-ல் பங்ேகற்கப்ேபாவதில்ைல என்� ந�ங்கள் ேதர்�ச் ெசய்தால், நிர்வாக 
நடவ�க்ைககள் சீர் ெசய்யப்பட்ட�டன் ந�திமன்றம் வழக்� வ�சாரைணக்� 
ஒ� ேததிையக் �றிக்�ம். என��ம், வழக்� வ�சாரைணக்� �ன்� அர� 
தரப்ப�ன் ஆதாரங்கைளப் ப�சீலிக்�ம் வாய்ப்ைப ந�ங்கள் ெபற்றி�க்க 
மாட்�ர்கள். இ�ேபாலேவ, அர� தரப்பா�ம் உங்கள�ன் ஆதாரங்கைளப் 
ப�சீலிக்க ��யாமல் ேபா�ம். இ� ேபான்ற ப�சீலைனகள் சில 
சந்தர்ப்பங்கள�ல், �ைறக்கப்பட்ட �ற்றச்சாட்�ற்� வழிவ�த்தி�க்கக்��ம். 

ந�ங்கள், CCDC-ல் பங்ேகற்க ��� ெசய்தால், ெவள�ப்ப�த்தல் நைட�ைறைய 
எள�தாக்க ந�திமன்றம் ெதாடர் வழி�ைறகைள வழங்�ம். �தலாவதாக, 
கீழ்வ�ம் ஆவணங்க�ம் அடங்கிய "அர� தரப்� வழக்�த் ெதா�ப்�" என்ற 
ெதா�ப்ைபத் தயார் ெசய்� உங்கள�டம் வழங்�மா� அர� தரப்ப�ற்� 
ந�திமன்றம் உத்தரவ��ம்.   

(a) உங்க�க்� எதிரான �ற்றச்சாட்�.  
(b) நடந்த சம்பவத்தின் ��க்கம்.
(c) அர� தரப்�ச் சாட்சிகள�ன் பட்�யல்.
(d) ஆதாரமாகக் தாக்கல் ெசய்யப்பட�ள்ள ஆவணங்கள் மற்�ம் 
ெபா�ட்கள�ன் வ�ளக்கம்.
(e) அர� தரப்� ஆதாரமாகப் பயன்ப�த்த எண்ண��ள்ள ஒ� சட்ட 
அமலாக்க அதிகா�ய�டம் ந�ங்கள் ெகா�த்த எ�த்� வ�வ�லான ஏேத�ம் 
வாக்��லங்கள்.
(f) அர� தரப்� ஆதாரமாகப் பயன்ப�த்த எண்ண��ள்ள ஒ� சட்ட 
அமலாக்க அதிகா�ய�டம் ந�ங்கள் ெகா�த்த ஒலி-ஒள� உ�வ�ல் பதி� 
ெசய்யப்பட்ட எல்லா வாக்��லங்கள�ன் ஒ� பட்�யல். இந்த ஒலி-ஒள� 
பதி�கள�ன் எ�த்�வ�வ ப�ரதிக�ம் இைணக்கப்பட ேவண்�ம்.  

 
அர� தரப்ப�ன் வழக்�த் ெதா�ப்ைப ந�ங்கள் ெபற்�க்ெகாண்ட ப�ற�, ந�ங்கள் 
அைதப் ப�த்�,  கவனமாகப் ப�சீலிக்க ேவண்�ம். உங்க�க்� எதிரான 
�ற்றப்பழிைய நி�ப�க்க அர� தரப்� சார்ந்தி�க்�ம் ஆதாரங்கள் அதில் 
அடங்கி�ள்ளன. அர� தரப்� வழக்கின் பட்�யலில் இ�க்�ம் ஒ� சட்ட 
அமலாக்க அதிகா�ய�டம் ந�ங்கள் ெகா�த்�ள்ள வாக்��லங்கள�ன் ஏேத�ம் 
ஒலி-ஒள� பதி�கைள ந�ங்கள் காண வ��ம்ப�னால், அர� தரப்ப�டம் 
வ�ண்ணப்ப�க்க ேவண்�ம். அதைனத் ெதாடர்ந்�, ந�ங்கள் அவற்ைறக் காண 
அவர்கள் ஏற்பா� ெசய்வர். அ�த்த CCDC-ல், ந�ங்கள் �ற்றச்சாட்ைட(கைள) 
எதிர்த்� வ�சாரைண ேகார வ��ம்�கிற�ர்களா அல்ல� ஒப்�க்ெகாள்ள 
வ��ம்�கிற�ர்களா என்பைதக் �றிப்ப��ம்ப� ந�திமன்றம் ேகட்�க்ெகாள்ளலாம்.   

(4) CCDC-ல் பங்ேகற்க நான் ��� ெசய்தால் என்ன நடக்�ம்?
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உங்க�க்�க் �ற்றத்ைத ஒப்�க்ெகாள்�ம் ேநாக்கமி�ந்தால், உங்கள�ன் �ற்ற 
ஒப்�தைலப் ெபற�ம், உங்க�க்கான தண்டைனைய ��� ெசய்ய�ம், 
ந�திமன்றம் உங்கள�ன் வழக்ைகத் தண்டைன த�ர்ப்� வழங்�ம் ஒ� 
ந�திமன்றத்திற்� மாற்றிவ��ம். தண்டைன வ�திப்� பற்றிய ேமல் 
வ�வரங்க�க்�, அத்தியாயம் 6-ையக் காண�ம்.

வழக்ைக எதிர்த்� வ�சாரைண ேகா�ம் உங்கள�ன் ேநாக்கத்ைத ந�ங்கள் 
ெத�வ�த்தால், கீழ்வ�ம் ஆவணங்கள் உள்ளடங்கிய உங்கள�ன் "தற்காப்� 
தரப்� வழக்�த் ெதா�ப்�" என்ற ெதா�ப்ைபத் தயார் ெசய்�மா� ந�திமன்றம் 
உங்க�க்� உத்தரவ��ம்.

(a) உங்கள�ன் தற்காப்� வாதத்தின் ��க்கம் மற்�ம் ந�ங்கள் சார்ந்தி�க்க 
வ��ம்�ம் ெதாடர்�ைடய ஆத�க்�ம் உண்ைம சான்�கள்.
(b)  உங்கள�ன் சாட்சிகள�ன் பட்�யல் (இ� அவர்கள�ன் ெபயர்கைள�ம் 
வ�வரங்கைள�ம் உள்ளடக்க ேவண்�ம்). 
(c) ந�திமன்றத்தில் ந�ங்கள் ஆதாரமாகத் தாக்கல் ெசய்ய எண்ண��ள்ள 
ஆவணங்கள் மற்�ம் ெபா�ட்கைளப் பற்றிய வ�ளக்கம்.
(d) அர� தரப்� வழக்�த் ெதா�ப்ப�ற்� ந�ங்கள் எ�ப்ப வ��ம்�ம் ஏேத�ம் 
எதிர்ப்�கள். எதிர்ப்ப�ன் தன்ைம மற்�ம் ந�ங்கள் சார்ந்தி�க்�ம் உண்ைமச் 
சான்ைறெயாட்�  �ன்ைவக்கவ��க்�ம் ஆதாரம் ஆகியவற்ைற ந�ங்கள் 
�றிப்ப�ட ேவண்�ம்.

 
உங்கள�ன் தற்காப்� தரப்� வழக்�த் ெதா�ப்� ஆங்கிலத்தில் 
தயா�க்கப்பட்��க்க ேவண்�ம். ந�திமன்றத்தால் நிர்ணய�க்கப்பட்��க்�ம் 
காலக்ெக�வ�ற்�ள் உங்கள�ன் வழக்கின் நகல் ஒன்ைற ந�ங்கள் 
ந�திமன்றத்திற்�ம் அர� தரப்ப�ற்�ம் வழங்க ேவண்�ம். உங்க�டன் 
இைணந்� �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கள் எவேர�ம் வழக்ைக எதிர்த்� 
வாதா�கிறார்கள் என்றால், அவர்கள�ட�ம் ந�ங்கள் தற்காப்� தரப்� வழக்�த் 
ெதா�ப்ைபச் சார்� ெசய்ய ேவண்�ம்.

இந்த வழிகாட்�ய�ன் ப�ன் ப�திய�ல், தற்காப்� தரப்� வழக்�த் ெதா�ப்ப�ன் 
ஒ� மாதி�ைய ந�ங்கள் காணலாம். இைத ந�ங்கள் ப�சீலித்�, உங்கள�ன் 
ேதைவக்� ஏற்ப மாற்றியைமத்�க்ெகாள்ளலாம்.

(5) நான் எவ்வா� என் தற்காப்� வாதத்ைதத் தயார் ெசய்வ�?
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ந�ங்கள் உங்கள�ன் தற்காப்� தரப்� வழக்�த் ெதா�ப்ைப ந�திமன்றத்திட�ம் 
அர� தரப்ப�ட�ம் சமர்ப்ப�த்த ப�ற�, அர� தரப்ப�ன் வழக்�த் ெதா�ப்ப�ல் 
காணப்ப�ம் ஆவணங்கள�ன் நகல்கைள அர� தரப்� உங்கள�டம் வழங்�ம். 
�லன் வ�சாரைணகள�ன்ேபா� ந�ங்கள் வழங்கிய��க்கக்��ய மற்ற ஏேத�ம் 
எ�த்� வ�வ வாக்��லங்கள் மற்�ம் ஒலி-ஒள� உ�வ�ல் பதி� 
ெசய்யப்பட்ட எல்லா வாக்��லங்கள�ன் எ�த்�வ�வ நகல்கைள�ம் அர� 
தரப்� வழங்�ம். உங்க�க்�க் �ற்ற பதி�கள் ஏேத�ம் இ�ப்ப�ன், கட்டணம் 
ஒன்ைறச் ெச�த்திய ப�ற�, அர� தரப்� அவற்றின் ஒ� நகைல வழங்�ம். 
இ� "அர� தரப்ப�ன் �ைணக் கட்�" என்� அைழக்கப்ப�ம்.

ந�ங்கள் வழங்கிய ஒலி-ஒள� உ�வ�ல் பதி� ெசய்யப்பட்ட ஏேத�ம் 
வாக்��லங்கைள ந�ங்கள் காண வ��ம்ப�னால், அர� தரப்ப�டம் 
வ�ண்ணப்ப�க்கலாம். அதைனத் ெதாடர்ந்�, ஒலி-ஒள� பதிைவக் காண 
அவர்கள் ஏற்பா� ெசய்வர். உங்கள�ன் அ�த்த கட்ட நடவ�க்ைகைய,  

(6) நான் என் தற்காப்� தரப்� வழக்� ெதா�ப்ைபச் சமர்ப்ப�த்த ப�ற� என்ன நடக்�ம்?

உங்கள�ன் தற்காப்� தரப்� வழக்�த் ெதா�ப்ப�ன் ெப�மள� 
உள்ளடக்கத்திற்காக உங்க�க்� உதவ� ேதைவப்பட்டால், ந�ங்கள் சட்ட 
உதவ�ைய நா�மா� ப�ந்�ைரக்கப்ப�கிற�.
 
ந�ங்கள், உங்கள�ன் தற்காப்� தரப்� வழக்�த் ெதா�ப்ைப �ைறயாகத் தயார் 
ெசய்� வழங்�வ� மிக�ம் �க்கியமான�. ந�ங்கள் அவ்வா� ெசய்யத் 
தவறினால் (எ.�. தற்காப்� தரப்� வழக்�த் ெதா�ப்ப�ல் பட்�யலிடப்பட்ட 
சான்� ஆவணங்கைள அர� தரப்ப�டம் சார்� ெசய்யத் தவறினால்), 
ந�திமன்றம், உங்க�க்�ப் பாதகமாக அைம�ம்  அ�மானங்கைளச் (அதாவ� 
சாதகமற்ற அ�மானம்) ெசய்யலாம். வழக்� வ�சாரைணய�ன்ேபா�, தற்காப்� 
தரப்� வழக்�த் ெதா�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளவற்றிற்� மாறான அல்ல� 
�ரணான வழக்ைக ந�ங்கள் �ன் ைவத்தா�ம் உங்க�க்�ப் பாதகமான 
அ�மானங்கள் ெசய்யப்படலாம் என்பைதக் கவனத்தில் ெகாள்�ங்கள். இ�, 
வழக்� வ�சாரைணய�ன்ேபா�  உங்கள�ன் நம்பகத்தன்ைமய�ல் தாக்கத்ைத 
உண்டாக்கலாம், மற்�ம் ெவற்றிகரமாக உங்கைளத் தற்காத்�க்ெகாள்�ம் 
உங்கள�ன் வாய்ப்�கைள எதிர்மைறயாகப் பாதிக்கலாம்.

ந�ங்கள், உங்கள�ன் தற்காப்� தரப்� வழக்�த் ெதா�ப்ைப �ைறயாகத் தயார் 
ெசய்� வழங்�வ� மிக�ம் �க்கியமான�. இல்ைலெயன�ல், வழக்� 

வ�சாரைணய�ன்ேபா� ந�திமன்றம், உங்க�க்� எதிராக, உங்கள�ன் தற்காப்� 
வாதத்திற்�த் த�ங்� வ�ைளவ�க்கக்��ய பாதகமான அ�மானங்கைளச் 

ெசய்யலாம்.
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அதாவ�, வழக்ைக எதிர்த்� வாதா�வதா அல்ல� �ற்றத்ைத 
ஒப்�க்ெகாள்வதா என்பைத ��� ெசய்வதற்� �ன், உங்கள�டம் 
ெவள�ப்ப�த்தப்பட்ட அர� தரப்ப�ன் �� வழக்ைக�ம், எல்லா ஆவணங்கள் 
மற்�ம் வாக்��லங்கள் உள்பட, நன்� ப�சீலைன ெசய்�ங்கள். 

அ�த்த CCDC-ல், உங்கைள�ம் அர� தரப்ைப�ம் தத்தம் நிைலப்பா�கைளக் 
�றிப்ப��மா� ந�திபதி ேகட்பார். அர� தரப்� �ற்றச்சாட்�கைளத் ெதாடர 
��� ெசய்தாேலா, ந�ங்கள் வழக்ைக எதிர்த்� வாதாட ��� ெசய்தாேலா, 
ந�திபதி வழக்� வ�சாரைணக்� ஒ� ேததிையக் �றிப்பார். அ�த்த அத்தியாயம் 
வழக்� வ�சாரைணகைளப் பற்றியதா�ம். 



05
(C)   வழக்� வ�சாரைணய�ன்ேபா� என்ன 
நடக்�ம்?

(B)   ஒ� வழக்� வ�சாரைணக்� நான் எவ்வா� தயார் 
ெசய்வ�

(A)   வழக்� வ�சாரைண என்றால் என்ன?

வழக்� 
வ�சாரைணகள்
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வழக்� வ�சாரைணகள்   

அத்தியாயம் 5 

�ற்றவ�யல் வழக்� வ�சாரைண நடவ�க்ைகய�ன் ேமேலாட்ட வ�ளக்கம்

(A) வழக்� வ�சாரைண என்றால் என்ன?

உங்க�க்� எதிராகக் ெகாண்�வரப்பட்�ள்ள �ற்றச்சாட்�கைள, ந�ங்கள் 
��ந்�ள்ள �ர்களா என்� த�ர்மான�க்கேவ வழக்� வ�சாரைண நடத்தப்ப�கிற�. 
வழக்� வ�சாரைணய�ன்ேபா�, ந�ங்க�ம் அர� தரப்�ம் அள�க்�ம் சான்�கைளச் 
சட்டத்திற்கிணங்க ந�திபதி வ�சா�ப்பார். சாட்சிய�ன் வாக்��லங்கள், ஆவணங்கள், 
காெணாள�கள், �ைகப்படங்கள் மற்�ம் ெபா�ட்கள் ேபான்ற உ�வ�ல் 
இ�க்கக்��ய சான்� ெபா�ட்கள் தாக்கல் ெசய்யப்படலாம். வழங்கப்ப�ம் 
சான்�கள�ன் �ல்லிய மற்�ம் நம்பகத் தன்ைமகைள மதிப்ப��வதன் வழி நடந்த 
உண்ைமையக் கண்டறிய ந�திபதி �யற்சி ெசய்வார்.

வழங்கப்பட்ட சான்�கள் அைனத்ைத�ம் வ�சா�த்த ப�ற�, உங்கைளக் 
�ற்றவாள�ெயன த�ர்ப்பள�ப்பதா அல்ல� வ��தைல ெசய்வதா என ந�திபதி 
��� ெசய்வார்.

வழக்� வ�சாரைண ெசயல்�ைறய�ன் ேமேலாட்ட வ�ளக்கம் கீழ்வ�மா�:

அர� தரப்� வழக்கின் ெதாடக்கம்

அர� தரப்� சாட்சி(கள�ன்) வ�சாரைண 

தற்காப்� வாதம் ேகட்க அைழப்�

இ�தி �ன்ைவப்�ைரகள்

�ற்றவாள�நிரபராதி

தற்காப்� தரப்� சாட்சி(கள�ன்) வ�சாரைண 
* எவேர�ம் இ�ப்ப�ன் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�ன் 

ேநர� வ�சாரைண

�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�ன் 
��க்� வ�சாரைண

�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�ன் 
ம� வ�சாரைண

அர� தரப்ப�ன் எதிர்த்�ைரப்� சாட்சி
* எவேர�ம் இ�ப்ப�ன்

�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்  ெமௗனமாக 
இ�ப்பைதத் ேதர்�ச் ெசய்கிறார்

�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் சாட்சியம் 
அள�ப்பைதத் ேதர்�ச் ெசய்கிறார்
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(B) ஒ� வழக்� வ�சாரைணக்� நான் எவ்வா� தயார் ெசய்வ�?

ந�திமன்றத்தில் �ன்ைவக்கப்பட்ட சாட்சியங்கைள மட்�ேம ந�திபதி 
ப�சீலைன ெசய்ய���ம். ஆைகயால், வ�சாரைண தினத்தன்� உங்கள�ன் 
வழக்கின் தற்காப்�  வாதத்திற்� ஆதரவள�க்�ம் சாட்சியங்கைளச், சாட்சிகள் 
(எவேர�ம் இ�ப்ப�ன்) உள்பட, ெகாண்� வர ேவண்�ம். இ� தரப்ப�ன�க்�ம் 
சாட்சிகைள அைழக்க உ�ைம உண்�. எல்லா சாட்சிக�ம் சத்தியத்தின் 
ேப�ல் ப�ரமாணம் மற்�ம் உ�திெமாழி ேமற்ெகாள்வர், மற்�ம்  ந�ங்க�ம் 
அர� தரப்�ம் ேகட்�ம் ேகள்வ�க�க்�ம் உட்ப�த்தப்ப�வர். ந�ங்கள், 
ேவெறா�வர் ெசால்வைதேயா அறிந்தி�ப்பைதேயா சார்ந்தி�க்க 
வ��ம்ப�னால், அவர்/அவள�டம்  அர� தரப்� வழக்கறிஞர் ேகள்வ�கள் 
ேகட்பதற்� ஏ�வாக அந்நபர் ந�திமன்றத்திற்� வர ேவண்�ம்.

அர� தரப்� மற்�ம் தற்காப்� தரப்� ஆகியவற்றின் வழக்� ஆவணங்கள் 
ெவள�ப்ப�த்தல் �ன்ேப நடத்தப்பட்��ந்�, அத்த�ணத்தில் ந�ங்கள் 
ெவள�ப்ப�த்தாத ஏேத�ம் சாட்சிைய அைழக்க அல்ல� சான்� ெபா�ைளத் 
தாக்கல் ெசய்ய வ��ம்ப�னால், ந�திமன்றத்திற்�ம் மற்�ம் 
சம்பந்தப்பட்��க்�ம் அைனத்� தரப்ப�ன�க்�ம் எ�த்� �லம் அறிவ�க்க 
ேவண்�ம். ந�ங்கள், ஒ� �� சாட்சிைய அறி�கப்ப�த்தப்ேபாகிற�ர்கள் 
என்றால், அந்தச் சாட்சிய�ன் ெபய�ம் மற்�ம் அவர் அல்ல� அவள் 
எைதப்பற்றி சாட்சியம் அள�க்கப்ேபாகிறார் என்பைதபற்றிய ��க்க�ம் அந்த 
எ�த்� வ�வ அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��க்க ேவண்�ம். ந�ங்கள் 
ஏேத�ம் சாட்சியங்கைள அறி�கப்ப�த்�கிற�ர்கள் என்றால், அந்த எ�த்� 
வ�வ அறிக்ைக அந்தச் சாட்சியத்ைதப்பற்றிய வ�ளக்கத்ைத வழங்கேவண்�ம். 

உங்கள�ன் சாட்சிகள் அைனவ�ம் ந�திமன்றத்திற்� வ�வார்கள் என்பைத 
ந�ங்கள் உ�திப்ப�த்திக்ெகாள்ள ேவண்�ம். அந்தச் சாட்சிகள் மன�வந்� 
வரத் தயாராக இ�க்கிறார்களா என்� உங்க�க்� உ�தியாகத் 
ெத�யவ�ல்ைல என்றால், மத்திய பதிவகத்தில் (அர� ந�திமன்றங்கள் 2-ம் 
தளம்), அந்தச் சாட்சிக்� எதிராக "சாட்சிக்கான அைழப்பாைண" ஒன்ைறப் 
ப�றப்ப�க்க  ந�ங்கள் வ�ண்ணப்பம் ெசய்ய ேவண்�ம். ப�றப்ப�க்கப்ப�ம் 
ஒவ்ெவா� அைழப்பாைணக்�ம் $20 கட்டணம் ெச�த்தப்படேவண்�ம். ப�ற�, 
ஒ� ந�திமன்றச்  சார்வாளர் அைழப்பாைணையச் சாட்சிய�டம் சார்� ெசய்ய 
உங்க�க்� உத�வார்.

(1) சாட்சிகள் 

ந�திமன்றத்தில் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட சாட்சியங்கைள மட்�ேம ந�திபதி ப�சலீிக்க 
���ம்; ந�திமன்றத்திற்�க் ெகாண்�வரப்படாத எ��ம் ப�சலீிக்கப்படா�.
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உங்கள�ன் தற்காப்� வாதத்திற்காக ந�ங்கள் சார்ந்தி�க்க எண்�ம் அைனத்� 
ஆவணங்கள் மற்�ம் சாட்சியங்கைளத் தயார் ெசய்�ெகாள்�ங்கள். 
ஒவ்ெவா� ஆவணத்திற்�ம்  �ைறந்த� 4 நகல்கைள ந�ங்கள் தயார் ெசய்ய 
ேவண்�ம். ஒன்� (அசல்) ந�திமன்றத்திற்�,  ஒன்� அர� தரப்ப�ற்�, ஒன்� 
சாட்சிக்�, ஒன்� உங்க�க்�. 

ஒ� ெபா� வ�தியாக, ஏேத�ம் ஆவணத்ைத உ�வாக்கியவர்6  ந�திமன்றத்தில் 
இ�ப்பைத�ம் ந�ங்கள் உ�தி ெசய்�ெகாள்ளேவண்�ம். இல்ைலெயன�ல், 
அந்த ஆவணம் வழக்கில் சாட்சியமாக ஏற்�க்ெகாள்ளப்படாமல் ேபாகலாம். 
உதாரணத்திற்�, ேவ� ஒ�வர் அ�ப்ப�ய ஒ� "வாட்ஸ் அப்" (WhatsApp) 
அல்ல� �க�ல் தகவைல ந�ங்கள் வழக்கில் அறி�கப்ப�த்த வ��ம்ப�னால், 
அந்நபைர ஒ� சாட்சியாக அைழப்பைத ந�ங்கள் ப�சீலிக்க வ��ம்பலாம். 
அவர்தான் அந்தத் தகவைல அ�ப்ப�னாரா என்� ந�திமன்றத்தில் அவர் 
��வதற்� இ� ஏ�வாக இ�க்�ம்.

உங்கள�ன் ஆவணங்கள் வழக்�த் ெதாடங்�வதற்� ெவ� �ன்னதாகேவ 
தயார் ெசய்யப்படேவண்�ம். நிர்ணய�க்கப்பட்ட வ�சாரைண ேததிக்� �ன்ேப 
இந்த ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்�ம்ப� ந�திமன்றம் உங்கள�டம் (மற்�ம் அர� 
தரப்ப�டம்) உத்தரவ�டக்��ம் என்பதால் இ� �றிப்ப�டத்தக்க �ைறய�ல் 
�க்கியமானதா�ம்.

(2) ஆவணங்கள்

(i) உங்கள�ன் ெசாந்தச் சாட்சிகள் மற்�ம் (ii) அர� தரப்� சாட்சிகள் 
ஆகிேயா�டம் ந�ங்கள் ேகட்க வ��ம்�ம் ேகள்வ�கள�ன் பட்�யைல ந�ங்கள் 
தயார் ெசய்� ெகாள்ள வ��ம்பலாம்.

(3) தயார் ெசய்தல்

சம்பந்தப்பட்ட சான்�கைள 
ந�திபதிய�டம் காண்ப�க்க இ� 
தரப்ப�ன�க்�ம் அ�மதி 

(4) ஆவணங்கள் மற்�ம் 
�ைகப்படங்கள் ேபான்றவற்ைற 
வ�சாரைணய�ல் சான்�களாக 
அள�த்தல்   

6  உதாரணத்திற்�, ந�ங்கள் ஒ� ம�த்�வச் சான்றிதைழச் சார்ந்தி�க்க எண்ண�னால், அந்த ம�த்�வச் 
சான்றிதைழ வழங்கிய ம�த்�வர் அந்த ஆவணத்ைத அவர்தான் தயார் ெசய்தார் என்� நி�ப�க்க 
ந�திமன்றத்திற்� வர ேவண்�ம். மற்ெறா� உதாரணம், உங்கள�ன் நி�வனத்திலி�ந்� கிைடக்கப்ெபற்ற க�தம் 
ஒன்ைற ந�ங்கள் சார்ந்தி�க்க எண்ண�னால், அந்த ஆவணத்தில் ைகெயாப்பமிட்டவர் அந்த ஆவணத்ைத 
அவர்தான் தயார் ெசய்தார் என்� நி�ப�க்க அவைர ந�ங்கள் ந�திமன்ற வ�சாரைணக்� வரச்ெசால்லேவண்�ம்.

உதவ�: பட்�யல்-ெசய்ய ேவண்�யைவ

சாட்சியங்கைள ந�திமன்றத்திற்�க் ெகாண்� 
வர ேவண்�ம்.

சாட்சியங்களாகப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ஒவ்ெவா� 
ஆவணத்தின் அசல் மற்�ம் �ைறந்த� 4 
நகல்கள் இ�க்கேவண்�ம்.
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ஆவணத்ைதத் தயா�த்த அல்ல� உ�வாக்கிய 
நபர் ந�திமன்றத்திற்� வ�வைத உ�தி ெசய்ய 
ேவண்�ம். *இல்ைலெயன�ல் அந்த ஆவணம் 
சாட்சியமாகக் க�தப்படாமல் ேபாகலாம்.

வ�சாரைண ேததி(கள்) வழங்கப்பட்ட�டன்  
சாட்சிகள் வ�சாரைணக்� வ�வைத அவசியப்ப�த்�ம் 
‘சாட்சிக்கான அைழப்பாைணʼ-க்� மத்திய 
பதிவகத்தில் (அர� ந�திமன்றங்கள் 2-ம் தளம்) 
வ�ண்ணப்ப�க்க ேவண்�ம்.
கட்டணம்: ஒவ்ெவா� அைழப்பாைணக்�ம் $20.

சாட்சிகைளத் ெதாடர்� ெகாண்� அவர்கைள 
வ�சாரைணக்� வ�ம்ப� �றேவண்�ம்.

அைனத்� சாட்சிக�ம் வ�சாரைணக்� 
வ�வைத உ�தி ெசய்ய ேவண்�ம்.

உண்�. ஏேத�ம் 
சான்றாவணங்கைள ந�திபதி 
ப�சீலிக்கேவண்�ெமன ந�ங்கள் 
வ��ம்ப�னால், அதற்கான நான்� 
நகல்கைளத் தயார் ெசய்�, அசல் 
ஆவணத்ைத ந�திமன்றத்திற்�க் 
ெகாண்� வர ேவண்�ம்.

அந்த ஆவணத்ைதத் தயார் 
ெசய்தவர் அல்ல� 
அப்�ைகப்படத்ைத எ�த்தவர்  
ந�திமன்றத்திற்� வர ேவண்�ம். 
இல்ைலெயன�ல், ந�திமன்றம் 
அதைனக் க�த்தில் 
எ�த்�க்ெகாள்ளாமல் ேபாகலாம்.

(ேநர� வ�சாரைணய�ல்) சம்பந்தப்பட்ட சாட்சிய�ன் �லம் ப�ன்வ�ம்  
ேகள்வ�க�க்�  வ�ைட அள�க்�மா�  அந்தச் சாட்சிய�டம் �றி 
ஆவணங்கைள�ம், �ைகப்படங்கைள�ம் அறி�கப்ப�த்தேவண்�ம்:

இ� என்ன?

எவ்வா� மற்�ம் எப்ெபா�� இ� கிைடக்கப்ெபற்ற�/ெசய்யப்பட்ட�/
எ�க்கப்பட்ட�?

இந்த ஆவணத்தின் ேநாக்கம் என்ன அல்ல� �ைகப்படம் எதைனக் 
காட்�கிற�?

சான்�கள் சாட்சியத்தின் ஒ� ப�தியாவதற்� �ன், அைவ ஒவ்ெவான்�ம் 
�றிக்கப்பட்�, �ைறயாக அ�மதிக்கப்படேவண்�ம். இதன் வ�ளக்கம் 
என்னெவன்றால், ந�திபதி, ஒவ்ெவா� ஆவணத்திற்�ம், ஓர் எ�த்� மற்�ம் 
ஓர் எண் ெகாண்� ெபய��வார் (எ.�. P1 அல்ல� D1) மற்�ம் அந்த 
ஆவணம், ஒ� சாட்சியமாவதற்� �ன், சட்டத்தின் நிபந்தைனகைளப் �ர்த்தி 
ெசய்ய ேவண்�ம். அைடயாளத்திற்காகேவா அல்ல� அ�மதிக்கப்பட்ட 
சாட்சியமாகேவா ந�திமன்றம் ஆவணத்தில் �றிய��ம்ேபா� ந�ங்க�ம் 
உங்கள�டம் உள்ள அந்த ஆவணத்தின் நகல் ப�வத்தில் �றிய�டேவண்�ம். 
அவ்வாேற, அைடயாளம் காண எள�தாக இ�க்க, சாட்சிகைள�ம்  (“PW1”, 
“PW2” அல்ல� “DW1”, “DW2”) என ந�்திமன்றம் �றிப்ப��ம்.
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(C) வழக்� வ�சாரைணய�ன்ேபா� என்ன நடக்�ம்?

வழக்� வ�சாரைணய�ன்ேபா�, தத்தம் வழக்கின் வாதத்ைத ��ைமயாக  
ந�திமன்றத்தில் எ�த்�ைரக்க இ� தரப்ப�ன�க்�ம் ேபா�மான ேநர�ம் 
நியாயமான வாய்ப்�ம் வழங்கப்ப�ம். அர� தரப்� வழக்கறிஞ�ம், ந�ங்க�ம் 
உங்கள�ன் வழக்ைக ஒ�வர் வ�ட்� ஒ�வர் சமர்ப்ப�ப்ப�ர்கள். ேப�வதற்கான 
உங்கள�ன் �ைற வ�ம் வைர ந�ங்கள் ெபா�ைமயாகக் காத்தி�க்கேவண்�ம். 
நடவ�க்ைககள் பதி� ெசய்யப்ப�வதால், ந�ங்கள் ேப�வதற்கான சந்தர்ப்பம் 
வ�ம்ேபா�, ஒலிவாங்கிய�ல், ெதள�வாகக் ேகட்�ம்ப�, ேப�ங்கள்.

ந�ங்கள் உங்கள�ன் ெசாந்தக் �றிப்�கைள எ�த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். 
சாட்சிகள் �றியைத�ம் �றித்�க்ெகாள்ளேவண்�ம். உங்க�க்�ப் ேபனா�ம் 
தா�ம் ேதைவப்பட்டால், அைத ந�ங்கள் ேகட்�ப்ெபறலாம்.

உங்கள�ன் வழக்ைகத் த�ர்மான�க்க ேதைவப்ப�ம் அைனத்� வ�வரங்க�ம் 
ந�திபதிய�டம் இ�க்�ம் வைகய�ல், வழக்� வ�சாரைணய�ன்ேபா�, 
ெதள��ப�த்திக்ெகாள்ள�ம் மற்�ம்  ேம�ம் வ�வரங்கள் ெபற்�க்ெகாள்ள�ம் 
உங்கைளேயா அல்ல� சாட்சிகைளேயா ந�திபதி �றிக்கிட்�க் ேகள்வ�கள் 
ேகட்கலாம்.

வழக்� வ�சாரைணய�ன் வ�ைச�ைற வ�மா�:

ப� 1: அர� தரப்ப�ன் வழக்� ெதாடக்கம்

�ற்றச்சாட்� உங்கள�டம் வாசித்� வ�ளக்கப்பட்ட ப�ற�, ெதாடரப்ப�ம் 
�ற்றச்சாட்ைட(கைள) ந�ங்கள் ஒப்�க்ெகாள்ள வ��ம்�கிற�ர்களா அல்ல� 
எதிர்த்� வ�சாரைண ேகார வ��ம்�கிற�ர்களா என்� ந�திபதி உங்கள�டம் 
உ�திப்ப�த்திக்ெகாள்வார். ந�ங்கள் வழக்ைக எதிர்த்� வ�சாரைண ேகார 
வ��ம்ப�னால், அர� தரப்� அதன் வழக்ைக �தலில் �ன்ைவக்க ெதாடங்�ம். 
அர� தரப்�, அதன் வழக்கின் ��க்கத்ைத வ�வ�த்�ம் மற்�ம் வழக்கின் 
�லம் அ� எதைன நி�ப�க்க எதிர்பார்க்கிறெதன்�ம் �றித் ெதாடங்கலாம்.
 
ப� 2: அர� தரப்� சாட்சிய�ன்(கள�ன்) வ�சாரைண

ஒவ்ெவா� அர� தரப்� சாட்சிய�ன் வ�சாரைணய�ல் 3 கட்டங்கள் உள்ளன: (i) 
ேநர� வ�சாரைண; (ii) ��க்� வ�சாரைண மற்�ம் (iii) ம� வ�சாரைண. ஒ� 
சாட்சி, சாட்சி �ண்�லி�க்�ம்ேபா� மற்றச் சாட்சிகள் ந�திமன்றத்திற்� 
ெவள�ய�ல் அல்ல� சாட்சி அைறய�ல் இ�க்கேவண்�ம். உங்கள�ன் சாட்சிகள் 
ந�திமன்றத்திற்�ள் இல்லாதி�ப்பைத�ம் ந�ங்கள் உ�தி ெசய்ய ேவண்�ம்.
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அர� தரப்�, அதன் சாட்சிகைளப், பட்�யலில் இடம்ெபற்றவா� வ�ைசப் 
ப�ரகாரம் சாட்சியம் வழங்க அைழக்�ம். சான்�க�ம், இச்சாட்சிகள�ன் �லம் 
சாட்சியங்களாகச் சமர்ப்ப�க்கப்படலாம். ந�ங்கள் ேகள்வ�கைள�ம் பதில்கைள�ம் 
கவனமாகக் ேகட்கேவண்�ம் மற்�ம் உங்கள�ன் ெசாந்தப் பார்ைவக்�க் �றிப்�கள் 
எ�த்�க்ெகாள்ளேவண்�ம்.

அர� தரப்� வழக்கறிஞர், வ�ைடயடங்கிய ேகள்வ�கைளக் ேகட்கக்�டா�. ஒ� 
வ�ைடயடங்கிய ேகள்வ� என்ப�, ஒ� சாட்சிய�டம் பதிைல உணர்த்�ம் வைகய�ல் 
ேகட்கப்ப�ம் ேகள்வ�யா�ம். உதாரணத்திற்�, "ந� அந்த நாளன்� அவைன 
ெவற்�த்தளத்தில் ெதள�வாகப் பார்த்தாய், அல்லவா?" என்ற ஒ� ேகள்வ�, 
சாட்சிய�டம் அந்தக் ேகள்வ�க்கான பதிைல மைற�கமாக ��ம் ேகள்வ�யா�ம். 
மாறாக, "அந்த நாளன்� அவன் என்ன ெசய்வைத ந� பார்த்தாய்?" என்� அர� 
தரப்� வழக்கறிஞர் ேகட்கேவண்�ம். அர� தரப்� வழக்கறிஞர் வ�ைடயடங்கிய 
ஒ� ேகள்வ�ையக் ேகட்டால், ந�ங்கள் எ�ந்� நின்� அக்ேகள்வ�க்� எதிர்ப்�த் 
ெத�வ�ப்பதாக �றலாம்.

(1) ேநர� வ�சாரைண

உதவ�: கவனத்தில் ெகாள்ளேவண்�ய 
�க்கியமானைவ

சாட்சிக்�  எ�ச்சைலக் ெகா�க்�ம், 
அவைர அவமானப்ப�த்�ம் அல்ல� 
ெவட்கப்படச்ெசய்�ம்  ேகள்வ�கைளக் 
ேகட்க உங்க�க்� அ�மதி இல்ைல.

ந�திபதி உங்கள�ன் வழக்கறிஞர் அல்ல. 
ேகள்வ�கைளப் பற்றிச் சிந்திப்பதற்� 
அவர் உங்க�க்� உதவ� ெசய்ய 
மாட்டார். உங்கள�ன் வழக்கிற்� 
உத�ம் வைகய�லான ச�யான 
ேகள்வ�கைளக் ேகட்ப� உங்கள�ன் 
ெபா�ப்பா�ம்.

ஒவ்ெவா� சாட்சிய�ன் ேநர� வ�சாரைணக்�ப் ப�ற�, சாட்சிய�டம், ஏேத�ம் 
வ�ைடயடங்கிய ேகள்வ�கள் உள்பட, ேகள்வ�கள் ேகட்�,  ��க்� வ�சாரைண 
ெசய்ய உங்க�க்� அ�மதி வழங்கப்ப�ம். சாட்சி �றியைத எதிர்ப்பதற்�, 
ஏேத�ம் ஆவணங்கள், காெணாள�கள் அல்ல� �ைகப்படங்கைள�ம் ந�ங்கள் 
அவ�டம் காண்ப�க்கலாம்.

(2) ��க்� வ�சாரைண

ந�ங்கள் இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதப் பயன்ப�த்தி 
ஒவ்ெவா� சாட்சிய�ட�ம், சாட்சிய�ன் 
நம்பகத்தன்ைமைய�ம் மற்�ம் நடந்த 
சம்பவங்கைளப் பற்றிய அவர� 
வ�ளக்கத்தின்   �ல்லியத்தன்ைமைய�ம் 
ேசாதிக்�ம் வைகய�லான ேகள்வ�கைளக் 
ேகட்க ேவண்�ம். ஆய��ம், சாட்சிைய, 
ெவட்கப்ப�த்�ம், அவமானப்ப�த்�ம்  
அல்ல� அவ�க்� எ�ச்சல் உண்டாக்�ம் 
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உங்கள�ன் ��க்� வ�சாரைணைய 
��க்�ம் �ன்�, �க்கியமான 
எைத�ம் ந�ங்கள் வ�ட்�வ�டவ�ல்ைல 
என்பைத உ�திெசய்�ெகாள்ள, 
ந�ங்கள், உங்கள�ன் தற்காப்� 
வாதத்ைத �ற்றி�மாக சிந்தித்�ப் 
பார்க்கேவண்�ம்.

ேகள்வ�கைள ந�ங்கள் ேகட்கக் �டா�. 
�றிப்பாக, பாலியல் அல்ல� சிறார் 
�ன்��த்தல் �ற்றச்சாட்�கள் சம்மந்தப்பட்ட 
�ற்றவ�யல் நடவ�க்ைககள�ல், 
ந�திமன்றத்தின் அ�மதிய�ன்றி மற்ற 
நபர்க�டனான பாதிக்கப்பட்டவ�ன் 
பாலியல் அ�பவம் அல்ல� உடற்ேதாற்றம் 
ஆகியவற்�டன்  ெதாடர்�ைடய 
ேகள்வ�கைளக் �றித்� 
�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் ேகட்கக் �டா�. 

கீழ்வ�வனவற்ைறக் ேகா�ட்�க் காட்ட ந�ங்கள் ேகள்வ�கள் ேகட்கலாம்:

சாட்சிய�ன் சாட்சியத்தில் �ரண்பாடான அல்ல� ெபா�ந்தாத அம்சங்கள் 
உள்ளன.    

சாட்சிக்�த்  ெத�ந்�ள்ள ெசய்தி தவறானைவ அல்ல� ேபாதாதைவ.

சாட்சி உண்ைமையக் �றவ�ல்ைல.

சாட்சிைய நம்ப��யா� (எ.�. அவர� நிைனவாற்றல் அல்ல� கண் 
பார்ைவக்�ர்ைம ஆகியைவ ஐயத்திற்��யைவ).

இ�தியாக, என்ன நடந்த� என்ற உங்கள�ன் �ற்ைற ந�ங்கள் சாட்சிய�டம் 
�ன்ைவத்�, அதற்� அவர் சம்மதிக்கிறாரா என்� ேகட்கலாம். இைவ "�ட் 
�ைவஸ்�யன்ஸ்" என்� அறியப்ப�பைவ.

உங்கள�ன் ��க்� வ�சாரைணக்�ப் ப�ற�, அக்��க்� வ�சாரைணய�ன்ேபா� 
வழங்கப்பட்ட பதில்கள் சிலவற்ைறத் ெதள��ப்ப�த்திக்ெகாள்ள, சாட்சிய�டம் 
ேம�ம் ேகள்வ�கள் ேகட்பதன் வழி ம� வ�சாரைண ெசய்ய அர� தரப்�க்� 
அ�மதி உண்�. அர� தரப்�, வ�ைடயடங்கிய ேகள்வ�கைளக் ேகட்டாேலா 
அல்ல� ��க்� வ�சாரைணய�ன்ேபா� எழாத வ�வகாரங்கைள எ�ப்ப�னாேலா, 
ந�ங்கள் எதிர்ப்�த் ெத�வ�க்கலாம். 

(3) ம� வ�சாரைண
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ந�திமன்றத்தில் அள�க்கப்ப�ம் சாட்சியம்: எதிர்ேநாக்கக்��ய எதிர்ப்�கள்

அர� தரப்ப�ன் ேநர� வ�சாரைண, ��க்� வ�சாரைண அல்ல� ம� வ�சாரைணய�ன்ேபா�, �றிப்ப�ட்ட 
ேகள்வ�கள் ேகட்கப்ப�வைதேயா அல்ல� �றிப்ப�ட்ட சாட்சியங்கள் வழங்கப்ப�வைதேயா ந�ங்கள் 
எதிர்க்க ���ம்.  ந�ங்கள் எதிர்க்�ம்ேபா�,  எ�ந்� நின்�, “நான் எதிர்க்கிேறன், மாண்�மி� ந�திபதி 
அவர்கேள!“ என்� �றேவண்�ம். அதன் ப�ற�,  ந�ங்கள் ஏன் எதிர்க்கிற�ர்கள் என்� வ�ளக்கேவண்�ம். 
எதிர்ப்ப�ற்�ப் பதிலள�க்க, மற்றத் தரப்ப�ற்� வாய்ப்�ண்�. அ�த்�, அக்ேகள்வ�ைய அ�மதிக்கலாமா 
என்� ந�திபதி ��ெவ�ப்பார். எதிர்க்கப்படக்��ய சில வைக ேகள்வ�கள் அல்ல� சாட்சியங்கள�ன் 
உதாரணங்கள் கீேழ பட்�யலிடப்பட்�ள்ளன:

ெபா�த்தமற்றச் சாட்சியம்

ெபா�வாகக் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் மற்�ம்/அல்ல� உடன் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் ஆகிேயா�ன் 
�ற்றச்சாட்�க�டன் ெதாடர்ப�ல்லாத எந்த ஒ� சாட்சிய�ம் அ�மதிக்கப்படா�.  

ெபா�த்தமற்ற அைனத்� சாட்சிய�ம் ந�திபதியால் நிராக�க்கப்ப�ம்.

ந�திபதி ஒ� ேகள்வ�ையக் ேகட்டாேலா, வழக்ைக �ன்ெகாண்� ெசன்� ேவ� ஒ� ப�தி அல்ல� 
வ�வகாரத்ைதெயாட்�க் ேகள்வ�கள் ேகட்�ம்ப� உத்தரவ�ட்டாேலா, அ�, யாைர�ம் இைடமறிப்பதற்ேகா 
அல்ல� ஒ� தரப்ப�ற்� உத�வதற்ேகா அல்ல. இ�, ேநரம் வ�ரயமாகாமல் இ�ப்பைத�ம், 
ெபா�த்தமான சான்�கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் மட்�ேம வழக்� ��ெவ�க்கப்ப�கிற� என்பைத�ம் 
உ�திப்ப�த்�வதற்ேகயா�ம்.

பண்�க்��கள்
ஒ� ெபா� வ�தியாக, ந�ங்கள் த�யப் பண்�ைடயவர் என்� காட்�ம்வ�தம் அர� தரப்� சாட்சியத்ைத இட்�ச் 
ெசல்லக்�டா�. இதில் உங்கள�ன் கடந்த காலக் �ற்றப்பதி�கள் ேபான்ற சாட்சியங்க�ம்  உள்ளடங்�ம்.

ஆனால், ந�ங்கள் நற்பண்�ைடயவர் என்� �றிப்ப��ம் சான்ைற �ன்ைவத்தால், ந�ங்கள் த�யப்  
பண்�ைடயவர் என்பைதக் காட்ட, அர� தரப்�, இத்தைகய ஏேத�ம் சாட்சியங்கைளப் (கடந்த கால 
�ற்றப்பதி�கள் உட்பட) பயன்ப�த்தலாம். 

ந�ங்கள், அர� தரப்� சாட்சிகள�டம் உங்கள�ன் நற்பண்ைபக் �றித்� ேகள்வ�கள் ேகட்டாேலா, ேநர� 
வ�சாரைணய�ன்ேபா� இவ்வைகயாக வாக்��லங்கள் ெசய்தாேலா, மற்�ம்/அல்ல� உங்கள�ன் 
நற்பண்� �றித்�ச் சாட்சியம் வழங்கச் சாட்சிகைள அைழத்தாேலா, ந�ங்கள் நற்பண்� உைடயவர் என்� 
வாதி�கிற�ர்கள் என்� ெபா�ள்ப�ம்.

ெசவ� வழி சாட்சியம்
ந�திமன்றத்தில் ஒ� சாட்சியாக இடம்ெபறாத ஒ�வர் ெசய்த வாக்��லத்தின் உள்ளடக்கம் 
உண்ைமெயன நி�ப�க்க �ன்ைவக்கப்ப�ம் அந்த வாக்��லேம, ெசவ� வழி சாட்சியம் என்� 
அைழக்கப்ப�கிற�. அ�, ந�திமன்றத்தில் இடம்ெபற்றி�க்�ம் சாட்சிகள�ல் ஒ�வர்  தற்ெசயலாகக் ேகட்ட 
ஒ� வாய் வழி வாக்��லமாக இ�க்கலாம் அல்ல� எ�த்� வ�� ஆவணமாக இ�க்கலாம்.

உதாரணத்திற்�, ஒ� ெகாைல �ற்ற வழக்கில் A ந�திமன்றத்திற்�ச் சாட்சியாக அைழக்கப்பட்�, “C 
ெகாைல ெசய்தைதத், தான் பார்த்ததாக B ெசான்னைத நான் ேகட்ேடன்” என்� A ந�திமன்றத்தில் 
�றினால், இ� ஒ� ெசவ� வழி சாட்சியமா�ம். ஏெனன்றால், A இைதத் தன�ப்பட்ட வைகய�ல் 
அறிந்தி�க்கவ�ல்ைல. A-ன் வாக்��லம் அ�மதிக்கப்படாத ெசவ� வழி சாட்சியம் மற்�ம் B சாட்சி 
வழங்க அைழக்கப்படேவண்�ம்.

ெசவ� வழி சாட்சிய வ�திக்�ப் பல்ேவ� வ�திவ�லக்�கள் உள்ளன: அைவ, (i) வாக்��லம் 
ெகா�த்தவர் இறந்�வ�ட்டார், அவைரக் கண்�ப��க்க��யவ�ல்ைல அல்ல� அவர் ெவள���ல் 
இ�ப்பதால் அவைரச்  சான்றள�க்க ெசய்ய ��யா� (ii) வாக்��லங்கள் சாதாரண வர்த்தக 
ஆவணங்கள�ல் அடங்கி�ள்ளைவ ேபான்றைவயா�ம். ெசவ� வழி சாட்சியத்திற்கான வ�திவ�லக்�கள் 
யாைவ என்பைத அறிந்�ெகாள்ள, ந�ங்கள் சான்� சட்டத்தின் (அத்தியாயம் 97) ப��� 32-ையக் கண்� 
அறிந்�ெகாள்ளலாம்

அப�ப்ப�ராயம்

ெபா�வ�ல், சாட்சி தாம் ேந�ல் கண்ட, ேகட்ட அல்ல� அ�பவ�த்த நிகழ்�கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 
மட்�ேம  சாட்சியம் வழங்க ேவண்�ேம தவ�ர, இந்நிகழ்�கைள ஒட்�ய தங்கள�ன் 
அ�மானங்கள்/க�த்�கள் ெகாண்� அல்ல. உங்கள�ன் சாட்சிகைள அ�மான�க்க அல்ல� அவர்கள�ன் 
க�த்ைத வழங்க வற்��த்�ம் ேகள்வ�கைள ந�ங்கள் ேகட்கக்�டா�.

ஒ� �றிப்ப�ட்ட அ�பவம்/ப�ப்� ேதைவப்ப�ம் ஒ� நி�ணத்�வ வ�வரத்ைதப்பற்றி (எ.�. ம�த்�வச் 
சான்� அல்ல� ஒ� வ�பத்தின் ம� வ�வைமப்�) ஒ� சாட்சி அவர� க�த்ைதக் �ற ேவண்�ம் என்ற 
அவசியம் உங்க�க்� இ�ந்தால், அந்தச் சாட்சி, ஒ� நி�ணத்�வ சாட்சியாகச் சாட்சியமள�க்க 
அைழக்கப்படேவண்�ம். ந�ங்கள் ஒ� நி�ணத்�வ சாட்சிைய அைழத்தால், அத்�ைறய�ல் நி�ணர் என்ற 
�ைறய�ல் அவர� கல்வ�த் த�தி மற்�ம் அ�பவம் �றித்� ந�ங்கள் ேகள்வ�கள் ேகட்க ேவண்�ம்.
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ப� 3: தற்காப்� வாதம் வழங்க அைழப்� 

அர� தரப்� அதன் எல்லா சாட்சிகைள�ம் 
அைழத்த ப�ற�, �ற்றச்சாட்ைட எதிர்த்� 
ந�ங்கள் தற்காப்� வாதம் ெசய்வதற்�ப் 
ேபா�மான வ� ேசர்க்�ம் ஆதாரங்க�டன் 
அர� தரப்� அதன் வழக்ைக �ன் 
ைவத்�ள்ளதா என்� ந�திமன்றம் ��� 
ெசய்�ம். அர� தரப்ப�ன் வழக்ைக ஆத�க்க 
ேபா�மான சாட்சியம் இல்ைல என்� ந�ங்கள் 
நிைனத்தால், வாதாட வழக்கில்ைல என ந�ங்கள் 
பண�ந்�ைரக்கலாம்.

அர� தரப்ப�ன்   வழக்ைக ஆத�க்கப் 
ேபா�மான சாட்சியங்கள் இ�ந்தால், உங்கள�ன் 
தற்காப்�   வாதத்ைத வழங்�ம்ப� ந�திமன்றம் 
உங்கைளக் ேகட்�ெகாள்�ம், மற்�ம் 
"அைழப்� உைர" உங்கள�டம் வாசிக்கப்ப�ம். 
ந�திபதியால் உங்க�க்� இரண்� 
வ��ப்பத்ேதர்�கள் வழங்கப்ப�ம்: (i) சாட்சிக் 
�ண்�லி�ந்� சாட்சியம் வழங்�வ� (ii) 
ெமௗனமாக இ�ப்ப�. 

ந�ங்கள் ெமௗனமாக இ�க்க ேதர்�ச் ெசய்தால், 
உங்க�க்�ப் பாதகமாக இ�ப்பவற்ைற�ம் 
உள்ளடக்�ம் எல்லா நியாயமான 
அ�மானங்கைள�ம் ந�திமன்றம் ெசய்யலாம். 
ந�ங்கள் �ற்றவாள�யா இல்ைலயா என்பைதக் 
�றித்� ��ெவ�க்�ம்ேபா� உங்கள�ன் 
ெமௗனத்ைத ந�திமன்றம் க�த்தில் 
எ�த்�க்ெகாள்�ம்.

தற்காப்� வாதம் வழங்க
அைழப்� உைர

உங்க�க்� எதிராக வ�சா�க்கப்ப�ம் 
�ற்றத்ைத(கைள) ந�ங்கள் 
ெசய்தி�ப்ப�ர்கள் என்ற 
சந்ேதகத்ைதப் ேபா�மான 
அளவ�ற்� அர� தரப்� 
எ�ப்ப��ள்ள�. இந்தக் 
�ற்றச்சாட்�ல்(கள�ல்) உள்ள 
ஒவ்ெவா� மற்�ம் எல்லா �க்கிய 
�ற்ைற�ம் நிைற� ெசய்�ம், 
இயல்பாக நம்பக்��ய சில 
ஆதாரங்கள் உள்ளன. அதன்ப�, 
உங்கள�ன் தற்காப்� வாதத்திற்காகச் 
சாட்சியம் வழங்க உங்கைள 
அைழக்கிேறன். ேதர்�ச் ெசய்ய 
உங்க�க்� இரண்� வழி�ைறகள்  
உள்ளன. �தலாவ�, ந�ங்கள் 
சாட்சியம் வழங்க ேதர்�ச் 
ெசய்தால், சாட்சிக் �ண்�லி�ந்� 
சத்தியம் ெசய்ேதா அல்ல� 
உ�திெமாழி எ�த்ேதா உங்கள�ன் 
சாட்சியத்ைத வழங்கேவண்�ம். 
இந்தச் சாட்சியத்ைதக் �றித்� 
ந�ங்கள் ��க்� வ�சாரைண 
ெசய்யப்ப�வ �ர்கள். இரண்டாவ�, 
சாட்சி �ண்�லி�ந்� சாட்சியம் 
வழங்கப்ேபாவதில்ைல என்� 
ந�ங்கள் ேதர்�ச் ெசய்தால்; அதாவ� 
ெமௗனமாக இ�க்�ம் ேதர்ைவச் 
ெசய்தால் ந�ங்கள் �ற்றவாள�யா 
என்பைதக் �றித்� 
��ெவ�க்�ம்ேபா� ந�ங்கள் 
சாட்சியம் வழங்க ம�த்தைதக் 
ெகாண்�, ந�திமன்றம் ஏற்ற 
அ�மானங்கைளச் ெசய்யலாம். 
அவற்றில் உங்க�க்� எதிரான 
அ�மானங்க�ம் அடங்கலாம் 
என்� நான் உங்கள�டம் 
கட்டாயமாகக் �ற ேவண்�ம். 
ந�ங்கள் எந்தத் ேதர்ைவச் 
ெசய்தா�ம், உங்கள�ன் தற்காப்� 
வாதத்திற்� ந�ங்கள் மற்றச் 
சாட்சிகைள அைழக்கலாம் என்�ம் 
நான் �றிக்ெகாள்கிேறன். உங்கள�ன் 
வழக்கறிஞ�டன் கலந்�ேபசி, எந்த 
வழிையத் ேதர்ந்ெத�க்க  
வ��ம்�கிற�ர்கள் என்� ��� 
ெசய்யலாம்.

உங்கள�ன் தற்காப்� வாதம் �றித்�  
சாட்சியத்ைத வழங்க நான் 
இப்ெபா�� உங்கைள 
அைழக்கின்ேறன். ந�ங்கள் எவ்வா� 
ேதர்�ச் ெசய்கிற�ர்கள்?  
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சாட்சியம் வழங்க ந�ங்கள் ேதர்�ச் ெசய்தால், உண்ைம ��வதாக �ைறப்ப� 
சத்தியம் ெசய்� அல்ல� உ�திெமாழி எ�த்�, சாட்சிக் �ண்�லி�ந்� 
உங்கள�ன் சாட்சியத்ைத ந�ங்கள் வழங்கேவண்�ம். மற்�ம், அர� தரப்ப�ன் 
��க்� வ�சாரைணக்� உட்படேவண்�ம். ந�ங்கள் எந்தத் ேதர்ைவச் 
ெசய்தா�ம், உங்கள�ன் தற்காப்� வாதத்ைத ஆத�த்�ச் சாட்சியம் வழங்க 
ந�ங்கள் மற்றச் சாட்சிகைள அைழக்கலாம். (i) ேநர� வ�சாரைண; (ii) ��க்� 
வ�சாரைண; மற்�ம் (iii) ம� வ�சாரைண எ�ம் அேத நைட�ைற எல்லா 
எதிர் தரப்�ச் சாட்சிக�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

சாட்சியம் வழங்�வ� என்� ந�ங்கள் ேதர்�ச் ெசய்�ள்ள �ர்கள் என்றால், 
சாட்சிக் �ண்�ற்�ப் ேபா�ம் �தல் நபர் ந�ங்கள் தான். உங்கள�ன் வழக்ைக 
ந�ங்கள் ெதாடர்வதற்� �ன், உங்கள�ன் தற்காப்� வாதத்தில் ந�ங்கள் என்ன 
ெசால்ல ேபாகிற�ர்கள் என்� ேயாசிக்க சிறிய கால அவகாசம் ேதைவெயன 
ந�ங்கள் ந�திபதிய�டம் ேகட்�க்ெகாள்ளலாம்.

ந�ங்கள் �ற்றவாள� இல்ைல என்� ��வதற்கான காரணங்கள�ன் 
��க்கத்ைதக் �றி, உங்கள�ன் வாதத்ைதத் ெதாடங்கலாம். உண்ைம 
��வதாக �ைறப்ப� சத்தியம்  ெசய்த ப�ற�, ந�ங்கள் உங்கள�ன் �� 
ெபயர், வய� மற்�ம் ெசய்�ம் ெதாழில் ஆகியவற்ைறக் �ற ேவண்�ம். 
அதன் ப�ற�, என்ன நடந்த� என்பைதப்பற்றிய உங்கள�ன் தரப்� வ�ளக்கத்ைத 
ந�ங்கள் வழங்கலாம். இ� தான் "�ற்றம் சாட்டப்பட்டவ�ன் ேநர� வ�சாரைண" 
எனப்ப�வ�.  ேம�ம், வ�வகாரத்ைதெயாட்�ய உங்கள�ன் தரப்� வ�ளக்கத்ைத 
�ன்ைவக்க, இ� ஒ� வாய்ப்பா�ம்.

ப� 4: �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�ன் வ�சாரைண 

(1) ேநர� வ�சாரைண

உங்கைளக் ��க்� வ�சாரைண ெசய்ய, அர� தரப்� உங்கள�டம் வ�ைசயாகச் 
சில ேகள்வ�கைளக் ேகட்�ம். �லன் வ�சாரைணய�ன்ேபா� ந�ங்கள் அள�த்த 
வாக்��லங்கைள �ன்ைவக்க ேவண்டலாம். இவ்வாக்��லங்கள் வழக்� 
வ�சாரைணய�ல் சாட்சியமாக அ�மதிக்கப்ப�வதற்� ந�ங்கள் உடன்படவ�ல்ைல 
என்றால், வழக்ைக ேம�ம் ெதாடர்ந்� நடத்�வதற்� �ன்�, ந�திபதி 
வாக்��லங்கைள அ�மதிப்பைதப்பற்றி ஒ� ��ெவ�ப்பதற்காக ஒ� �ைண 
வ�சாரைண (ேம�ம் தகவல்கைளப் ெபறக் கீேழ காண�ம்) ந�திபதிய�ன் �ன் 
நடத்தப்ப�ம். வாக்��லங்கள் அ�மதிக்கப்பட்டா�ம்�ட, அவற்றிற்� ந�திபதி 
�ைறந்த �க்கியத்�வம் அள�க்க ேவண்�ம் என்� ந�ங்கள் ந�திபதிய�டம் 
வாதாடலாம் என்பைதக் கவனத்தில் ெகாள்ள�ம். (எ.�. ந�ங்கள் அக்�ற்றத்ைதப் 
��ந்�ள்ள �ர்கள் என்பைத அைவ காட்டவ�ல்ைல).  

 

(2) ��க்� வ�சாரைண
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��க்� வ�சாரைண ��ந்த ப�ன், அர� தரப்� வழக்கறிஞ�டம் ந�ங்கள் அள�த்த 
பதில்கைளத் ெதள��ப்ப�த்திக்ெகாள்ள உங்க�க்� வாய்ப்� வழங்கப்ப�ம்.

ப� 5: �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�ன் சாட்சிகள�ன் வ�சாரைண

ந�ங்கள் உங்கள�ன் சாட்சியத்ைத வழங்கிய  ப�ன், உங்கள�ன் மற்றச் 
சாட்சிகைளச் சாட்சியம் வழங்க, அவர்கைள ஒ�வர் ப�ன் ஒ�வராக ந�ங்கள் 
அைழக்கலாம். 

(3) ம� வ�சாரைண

�ைண வ�சாரைண
ஏேத�ம் சாட்சியம் அ�மதிக்கப்ப�வைதக் �றித்� ஏேத�ம் வ�வாதம் எ�ந்தால், 
அந்தச் சாட்சியம் அ�மதிக்கப்படக்��யதா என்� த�ர்மான�க்க, ந�திமன்றம் தன� 
வ��ப்��ைமையப் பயன்ப�த்தி ஒ� �ைண வ�சாரைணக்� உத்தரவ�டலாம். 
��க்கத்தில், ப�ன்வ�ம் நிபந்தைனகள் நிைறேவற்றப்பட்டால் ஒ� �லன் வ�சாரைண 
வாக்��லம் அ�மதிக்கப்ப�ம்:

அ� சார்ஜண்ட் பதவ�க்�ம் ேம�ள்ள பதவ�ைய வகிக்�ம் ஒ� காவலதிகா�ய�டம் 
ெகா�க்கப்பட்��க்க ேவண்�ம். 

அ�, அதிகாரத்தில் இ�க்�ம் ஒ� நப�ன் மிரட்டலின், �ண்�தலின் அல்ல� 
வாக்��திய�ன் �லம் எ�க்கப்பட்��க்கக்�டா�; மற்�ம்  தனக்ெகதிராகச் 
சாட்டப்பட்�ள்ள �ற்றங்கள் ெதாடர்பாக தான் ஏேத�ம் அ��லங்கள் ெபறலாம் 
அல்ல� த�ங்ைகத்  தவ�ர்க்கலாம் என்� �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�க்� வழங்கப்பட்ட 
நம்ப�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் எ�க்கப்பட்��க்கக்�டா�. 

அடக்��ைற �ழ்நிைலகள�ல் (எ.�. உண�, தண்ண�ர் அல்ல� ம�ந்� 
ெகா�க்காமல்), �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�ன் �ய வ��ப்பம் ப�ப்ப�யாக 
பலவ �னப்ப�த்தப்பட்� அதன் காரணமாக, அவர், தனக்ெகதிராகச் சாட்டப்பட்�ள்ள 
�ற்றங்கள் ெதாடர்பாக ஏேத�ம் அ��லங்கள் ெபற�ம் அல்ல� த�ங்ைகத் 
தவ�ர்க்க�ம் அ� எ�க்கப்பட்��க்கக்�டா�.

உதவ�: கவனத்தில் ெகாள்ளேவண்�ய �க்கியமான �றிப்�கள் 

ந�திபதி ேகட்கேவண்�ம் என ந�ங்கள் வ��ம்�ம் அைனத்� சாட்சியங்க�ம் உங்கள�ன் வழக்� 
வ�சாரைணய�ன்ேபா� �ன்ைவக்கப்படேவண்�ய� மிக �க்கியமா�ம்.

ந�ங்கள் மற்றவர்கைளப்பற்றி�ம் அல்ல� ெபா�ள்கைளப்பற்றி�ம் தகாத க�த்�கள் 
��வைதத் தவ�ர்க்கேவண்�ம்.

சம்பவமன்� என்ன நடந்தெதன்� ந�திபதிய�டம் ��வதில் மட்�ேம கவனம் ெச�த்�ங்கள்.  
அவசியமற்ற வ�வரங்கள் வழக்ைகத் த�ர்மான�க்க ந�திபதிக்� உதவப்ேபாவதில்ைல.

ந�ங்கள் ந�திமன்றத்திடம் சான்�கைள �ன்ைவத்தால், அச்சான்�கள் எதற்கானைவ என்� 
வ�ளக்�வ�டன் அவற்ைறப்பற்றிய சில வ�வரங்கைள�ம் ந�திபதிய�டம் வழங்கேவண்�ம்.
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ந�ங்கள், உங்கள�ன் சாட்சிய�டம், அவர� ெபயர், வய�, அைடயாள அட்ைட 
எண் மற்�ம் ெதாழில் ேபான்ற அ�ப்பைட வ�வரங்கைள ந�திமன்றத்திடம் 
ெத�வ�க்�ம்ப� ேகட்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். ந�ங்கள், நி�ணத்�வ சாட்சிகைள 
அைழத்தி�ந்தால், ஒ� நி�ணர் என்ற அ�ப்பைடய�ல் அவர� கல்வ�த் 
த�திகைள ந�திமன்றத்திடம் ெத�வ�க்�ம்ப� ந�ங்கள் உங்கள�ன் சாட்சிையக் 
ேகட்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். ஒ� நி�ணத்�வ சாட்சி என்பவர், உங்கள�ன் 
வழக்ைக ஆத�க்�ம் சிறப்பான அறி� திறம் ெகாண்�ள்ளவராவார்.
எ.�. ம�த்�வர்கள் மற்�ம் ெபாறியாளர்கள்

�ைண வ�சாரைணய�ன்ேபா�, ந�ங்கள் ெகா�த்த வாக்��லம், உங்கள�ன் �ய 
வ��ப்பத்தின் ேப�ல்தான் வழங்கப்பட்டதா என்பைதப்பற்றி ெத�ந்�ெகாள்வதில் 
ந�திமன்றத்திற்� ஆர்வம் உள்ள�. ஆைகயால், உங்கள�ன் வாக்��லம் எவ்வா� பதி� 
ெசய்யப்பட்ட�, வாக்��லம் பதி� ெசய்யப்பட்ட  சமயத்தில் என்ன ேநர்ந்த� மற்�ம் 
உங்கள�ன் �ய வ��ப்பத்தின் ேப�ல் வாக்��லத்ைத ந�ங்கள் ெகா�க்க ��யாத 
அளவ�ற்� அ� ஏன் உங்கைளப் பாதித்த� ேபான்றவற்றில் ந�ங்கள் கவனம் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ப�ற� வாக்��லம் அ�மதிக்கப்பட ேவண்�மா என ந�திபதி தன் ��ைவ 
அறிவ�ப்பார்.

 

(1) ேநர� வ�சாரைண

வாக்��லம் 
�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�ன்
�ய வ��ப்பத்�டன் பதி� 
ெசய்யப்படவ�ல்ைல என்ற 

�ற்றச்சாட்� 

�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்
வாய்ெமாழியாகேவா 
அல்ல� எ�த்� 

வ�வ�ேலா ெகா�த்த 
வாக்��லத்ைத அர� 
தரப்� சார்ந்தி�க்�ம் 

வாக்��லம்
அ�மதிக்கப்ப�வைதக் 
�றித்� சர்ச்ைசய�ல்ைல

அ�மதிக்கத்தக்க 
வாக்��லம்

�ைண வ�சாரைண
நடத்தப்ப�ம்

அ�மதிக்கப்பட  
��யாத 

வாக்��லம் 

வாக்��லம்
�யமாக 

வழங்கப்படவ�ல்ைல

வாக்��லம் 
�யமாக 

வழங்கப்பட்ட�
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ந�ங்கள், உங்கள�ன் சாட்சிகள�டம் ேகள்வ�கள் ேகட்� ��த்த ப�ன், அர� தரப்� 
உங்கள�ன் சாட்சிகைளக் ��க்� வ�சாரைண ெசய்�ம். ��க்� 
வ�சாரைணய�ன்ேபா�, அவர்கள்  (உங்கள�ன் சாட்சிகள்) வழங்கிய 
சாட்சியங்க�க்�ச் சவாலாக, வ�ைடயடங்கிய ேகள்வ�கைள அர� தரப்� ேகட்கக் 
��ம். 

(2) ��க்� வ�சாரைண

ந�ங்கள், உங்கள�ன் சாட்சிய�டம் ேகட்�ம் ேகள்வ�கள் �ய வ�ைட வ�னாக்களாக 
இ�க்கேவண்�ம். இதன் ெபா�ள் என்னெவன்றால், ேகட்கப்ப�ம் ேகள்வ�, 
சாட்சிைய ந�ங்கள் வ��ம்�ம் பதி�க்� இட்�ச் ெசல்லக்�டா�. 
சம்பவங்கைளக் �றித்த உங்கள�ன் வ�ளக்கத்ைதக் �றி, அதற்�ச் சாட்சி 
சம்மதிக்கிறாரா என்� ேகட்கக்�டா�. ஓர் உதாரணத்திற்�, "சம்பந்தப்பட்ட 
நாளன்�, நான் உன்�டன் இர� உண� உண்�ெகாண்��ந்ேதன் என்பைத ந� 
ஒப்�க்ெகாள்கிறாயா?" ேபான்ற ேகள்வ�கைளக் ேகட்க �டா�. மாறாக, 
"சம்பந்தப்பட்ட நாளன்�, ந� என்ன ெசய்� ெகாண்��ந்தாய்,"  என்� ேகட்க 
ந�ங்கள் வ��ம்பலாம். ‘யார்ʼ, ‘என்னʼ, ‘எங்ேகʼ, ‘எப்ெபா��ʼ, அல்ல� ‘எப்ப�ʼ 
ஆகியவற்�டன் ந�ங்கள் ெதாடங்கினால், �யவ�ைட வ�னாக்கைளக் 
ேகட்பதற்�ப் ெபா�வாக �லபமாகய��க்�ம்.

ப�ற�, உங்க�க்� உதவக்��ம் 
அல்ல� அர� தரப்ப�ன் வழக்ைகப் 
பலவ �னப்ப�த்தக்��ம் என ந�ங்கள் 
நிைனக்�ம் ஏேத�ம் ேகள்வ�ைய 
ந�ங்கள் உங்கள�ன் சாட்சிய�டம்  
ேகட்கலாம். என��ம், சாட்சி 
பதிலள�க்கக்��ய ேகள்வ�கைள 
மட்�ேம ந�ங்கள் ேகட்கேவண்�ம் 
மற்�ம்  அந்தச் சாட்சி, தான் 
தன�ப்பட்ட வைகய�ல் அறிந்�ெகாண்ட 
ெதாடர்�ைடய உண்ைமகைளச் 
சார்ந்� மட்�ேம 
சாட்சியமள�க்கேவண்�ம்.  

. 

உதவ�: ஒ� சாட்சிய�டம் ேகட்கக் �டாதைவ 

சட்டத்ைதக் �றித்த அவர� க�த்�கள். 

மற்றச் சாட்சிகள் வழங்கிய சாட்சியங்கைளப் 
பற்றி அவர� க�த்�. 

அவ�ைடய அப�ப்ப�ராயங்கள் (அவர் ஒ� 
நி�ணத்�வ சாட்சியாக இ�ந்தாேலயன்றி). 

ேவெறா�வ�ன் உள்ளார்ந்த ேநாக்கங்கள் 
எண்ணங்கள் மற்�ம் அப�ப்ப�ராயங்கள் 
என்னவாக இ�ந்தன.
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இந்தக் கட்டத்தில், உங்கள�ன் தற்காப்ப�ற்காக ந�ங்கள் எ�ப்ப�ய 
சாட்சியங்கைள எதிர்த்�ைரக்க, அர� தரப்� �திய சாட்சிகைள அல்ல� 
ஏற்கனேவ சாட்சியம் அள�த்த சாட்சிகைள ம�ண்�ம் அைழக்கலாம். உங்கள�ன் 
தற்காப்பால் அறி�கப்ப�த்தப்பட்ட �திய தகவல்கைள எதிர்த்�ைரக்க 
மட்�ேம ஒ� எதிர்த்�ைரப்�ச் சாட்சிைய அைழக்க ���ம். அவர்கைளக் 
��க்� வ�சாரைண ெசய்ய உங்க�க்�ம் வாய்ப்� வழங்கப்ப�ம்.

ப� 6: அர� தரப்ப�ன் எதிர்த்�ைரக்�ம் சாட்சி

உங்கள�ன் சாட்சி, அர� தரப்பால் 
��க்� வ�சாரைண ெசய்யப்பட்ட 
ப�ற�, உங்கள�ன் சாட்சிகள்  ��க்� 
வ�சாரைணய�ன்ேபா� �றியவற்ைறத் 
ெதள��ப்ப�த்திக்ெகாள்ள ந�ங்கள் 
உங்கள�ன் சாட்சிகைள ம� 
வ�சாரைண ெசய்யலாம். ��க்� 
வ�சாரைணய�ன்ேபா� அர� தரப்� 
உங்கள�ன் சாட்சிய�டம் �ன்ைவத்�, 
உங்கள�ன் சாட்சி வ�ளக்கமள�க்க 
இயலாமல் ேபான்றவற்ைற   
வ�ளக்�ம்ப� அல்ல� எதிர்த்�ப் 
ேப�ம்ப� ந�ங்கள் உங்கள�ன் 
சாட்சிய�டம் ேகள்வ�கள் ேகட்கலாம்.

வழக்� வ�சாரைணய�ன் ��வ�ல், 
ந�ங்க�ம், அர� தரப்� வழக்கறிஞ�ம், 
அவரவர் இ�தி �ன்ைவப்�ைரகைள 
வழங்க வாய்ப்பள�க்கப்ப�ம். வழக்கின் 
��ைவத் தங்க�க்�ச் சாதகமாக 
வழங்�ம்ப� ந�திபதிைய இணங்க 
ெசய்யத் தங்கள�ன் சாட்சியங்கைள�ம் 
ஆதாரங்கைள�ம்     தரப்ப�னர்கள் 
ெதா�த்�ச் ெசால்ல வாய்ப்பள�ப்பேத 
இதன் ேநாக்கமா�ம்.

ப� 7: இ�தி �ன்ைவப்�ைரகள்

(3) ம� வ�சாரைண

ம� வ�சாரைண, �திய சாட்சியங்கைள எ�ப்�ம் 
மற்ெறா� சந்தர்ப்பம் அல்ல. 

உதவ�: ம� வ�சாரைணய�ன்ேபா� என்ன 
ெசய்வ�? 

��க்� வ�சாரைணய�ன்ேபா� �றிப்ப�டப்பட்ட 
சிலவற்ைறப்பற்றி வ�வ�க்க அல்ல� 
ெதள��ப்ப�த்த மட்�ேம ம� வ�சாரைண 
நடத்தப்படேவண்�ம். 

ந�ங்கள் �ய வ�ைட வ�னாக்கைளக் 
ேகட்கேவண்�ம். தவ�ர, உங்கள�ன் �ய 
க�த்ைதச் சாட்சிய�டம் �றி, அவற்ைற அவர் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறாரா இல்ைலயா என்� 
ேகட்கக்�டா�.

ந�ங்கள், வாதத்திற்�றிய ெபா�த்தமான 
வ�வகாரங்கள�ல் கவனம் ெச�த்தி, ந�திபதி ஏன் 
உங்கைள நம்ப ேவண்�ம் என்ற காரணத்ைத 
வ�ளக்க ேவண்�ம்.

உதவ�: கவனத்தில் ெகாள்ளேவண்�ய 
�க்கியமான �றிப்�கள்

அர� தரப்� �ன்ைவத்த சாட்சியங்கள�ல் உள்ள 
�ைறகைளக் கவனத்திற்�க் ெகாண்� வந்�, 
ந�ங்கள் ‘நிரபராதிʼ என்ற த�ர்ப்� வழங்�வதற்கான 
காரணத்ைத எ�த்�ைரக்கேவண்�ம்.
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இ�தியாக, ந�திபதி வழக்ைகத் த�ர்மான�த்�, அவர� ��ைவத் த�ர்ப்�ைரய�ல் 
வழங்�வார். ந�ங்கள் வ��வ�க்கப்பட்டால் (அதாவ� �ற்றவாள� இல்ைலெயன்� 
த�ர்ப்பள�க்கப்பட்டால்), வழக்� வ�சாரைண ெசயல்�ைற ஒ� ���க்� வ�ம். 
ந�ங்கள் வ��தைலயாகிச் ெசல்லலாம். ந�ங்கள் �ற்றவாள�ெயனத் 
த�ர்ப்பள�க்கப்பட்டால், (�ற்றவாள�ெயன நி�ப�க்கப்பட்டால்), வழக்� அ�த்த 
கட்டமாக, தண்டைன தண�ப்� வாதம் மற்�ம் தண்டைன வ�திப்ப�ற்�ச் ெசல்�ம். 
இக்கட்டத்தில் ந�ங்கள் எவ்வா� தண்�க்கப்படேவண்�ம் என ந�திபதி ��� 
ெசய்வார். வழங்கப்பட்டத் த�ர்ப்� அல்ல� தண்டைன அல்ல� இரண்��ேம 
உங்க�க்� மனநிைற�  இல்ைலெயன்றால், தண்டைன அறிவ�க்கப்பட்ட, 14 
நாள்காட்� நாட்க�க்�ள், மத்திய பதிவகத்தில் (அர� ந�திமன்றங்கள், 2-ம் 
தளம்) ேமல்�ைறய�ட்ைட ந�ங்கள் தாக்கல் ெசய்யலாம். (ேமல்�ைறய�� பற்றிய 
தகவல்க�க்�, அத்தியாயம் 7-ையக் காண�ம்).

ப� 8: த�ர்ப்� 

உங்கள�ன் இ�தி �ன்ைவப்�ைரகைள 
�தலில் �ன்ைவக்�மா� 
உங்கள�டம் ேகட்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். 
அதன் ப�ற�, அர� தரப்� அதன் இ�தி 
�ன்ைவப்�ைரகைளத் ெதாட�ம். 
உங்கள�ன் இ�தி 
�ன்ைவப்�ைரகைளத் தயார் ெசய்ய 

வழக்� வ�சாரைணய�ன்ேபா� வழங்கப்பட்ட 
அைனத்� சாட்சியங்கைளப்பற்றி ேபச 
உங்க�க்� அ�மதி வழங்கப்ப�ம். 
சாட்சியங்களாக �ன்ைவக்கப்பட்ட ஏேத�ம் 
ஆவணங்கள், �ைகப்படங்கள் மற்�ம் 
காெணாள�கள் ஆகியைவ�ம் இதில் அடங்�ம். 
இந்தக் கட்டத்தில் ந�ங்கள் �திய சாட்சியங்கைளக் 
ெகாண்� வர��யா�.

உங்க�க்� அவகாசம் ேதைவப்பட்டால், ந�திபதிய�டம் ந�ங்கள் ��தல் 
அவகாசம் ேகட்�க்ெகாள்ளலாம். வழக்கின்ேபா� என்ன �றப்பட்ட� என்� 
உங்க�க்� ஞாபகம் இல்ைலெயன்றால், சாட்சிய �றிப்�கள�ன் (Notes of 
Evidence) ஒ� நகல் ப�வத்திற்� மத்திய பதிவகத்தின் (அர� ந�திமன்றங்கள், 
2-ம் தளம்) �லம் தாக்கல் ெசய்யலாம். ந�திமன்றத்தில் ெவவ்ேவ� நபர்கள் 
வாய்ெமாழியாகக் �றியதன் எ�த்� வ�வ ஆவணேம சாட்சிய 
�றிப்�களா�ம் (Notes of Evidence).



06
(C)   தண்டைன வ�திப்� நைட�ைற

(D)   நி�ட்டன் வ�சாரைண

(B)   ச�க ந�திமன்றங்கள் மற்�ம் ச�கம் சார்ந்த 
தண்டைனகள்

(A)   தண்டைன வைககள்

தண்டைன வ�திப்�
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அத்தியாயம் 6 

தண்டைன வ�திப்�

(A) தண்டைன வைககள்

(1) தண்டைன என்றால் என்ன?

ந�ங்கள் �ற்றவாள� என த�ர்ப்பள�க்கப்பட்ட ப�ற�, ந�ங்கள் அ�பவ�க்க 
ேவண்�ய ஒன்ேற "தண்டைன" என்பதா�ம்.

(2) ஒ� �ற்றச்சாட்�ற்�, எனக்� வழங்கப்படக்��ய தண்டைன 
என்னெவன்� நான் எப்ப� அறிந்�ெகாள்ேவன்?

உங்கள�ன் �ற்றப்பத்தி�க்ைக அக்�ற்றச்ெசய�க்� வழங்கப்படக்��ய ஆகக் 
��தலான தண்டைனையக் �றிப்ப��ம். இ� �ற்றப்பத்தி�க்ைகய�ன் 
கீழ்ப்ப�திய�ல் காணப்ப�ம். சில சந்தர்ப்பங்கள�ல் உங்க�க்ெகதிரான �ற்றம் 
ஆகக் �ைறவான தண்டைன வழங்கப்படக்��யதாக இ�க்கலாம். 
அவ்வாறி�ப்ப�ன், உங்கள�ன் �ற்றப்பத்தி�க்ைக அந்த ஆகக் �ைறந்த 
தண்டைனைய�ம் �றிப்ப��ம். 

உங்க�க்� ஒ� வழக்கறிஞர் இ�ந்தால், ‘வழக்கமாக வ�திக்கப்ப�ம் தண்டைன 
வ �தம்ʼ என்னெவன்� உங்கள�ன் வழக்கறிஞரால் உங்க�க்� ஆேலாசைன 
வழங்க ���ம். வழக்கமாக வ�திக்கப்ப�ம் தண்டைன வ �தம் என்ப� உங்கள�ன் 
ேமல் �மத்தப்பட்�ள்ள �ற்றத்திற்� வழக்கமாக ந�திமன்றங்களால் வ�திக்கப்ப�ம் 
தண்டைனகள�ன் வரம்பா�ம்.

இந்தப் ப�தி, தண்டைன வ�திப்ப�ன் 3 அம்சங்கைளக் ைகயா�கிற�. 
�தலாவதாக, நாங்கள், சட்டத்தில் வைரய�க்கப்பட்ட பல்ேவ� தண்டைனகைளப் 
பற்றி வ�ளக்�ேவாம். இரண்டாவதாக, தண்டைன வ�திப்ப�ல் சம்மந்தப்பட்�ள்ள 
ப�கைளப் பார்ப்ேபாம். �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் �ற்றத்ைத ஒப்�க்ெகாண்டதன் 
வ�ைளவாக தண்டைன வ�திக்கப்பட்டா�ம் அல்ல� ஒ� வழக்� வ�சாரைணக்�ப் 
ப�ற� �ற்றவாள�ெயனத் த�ர்ப்பள�க்கப்பட்டா�ம் இந்நைட�ைற 
கைடப்ப��க்கப்ப�ம். இ�தியாக, நாம் நி�ட்டன் வ�சாரைணையப் பற்றிக் 
காண்ேபாம். இ�, உண்ைம வ�வரங்கைள ஒட்�ய சர்ச்ைசகைளத் த�ர்ப்பதற்காகப் 
ப�ரத்திேயகமாக நடத்தப்ப�ம் ஒ� வ�சாரைணயா�ம். இவ்வ�சாரைணய�ன் 
��� தண்டைன வ�திப்�டன் ெதாடர்�ைடயதா�ம். 
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(a) அபராதம்

ஒ� அபராதம் என்ப� ந�திமன்றம் உங்க�க்� வ�திக்�ம் ஒ� பணம் சார்ந்த 
தண்டைனயா�ம். வ�திக்கப்பட்ட அபராதத் ெதாைகைய ந�ங்கள் ெச�த்தாவ�ட்டால், 
ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்�ச் சிைறத் தண்டைனைய ந�ங்கள் அ�பவ�க்க 
ேந�டலாம். இந்த "அபராதத்திற்�ப் பதிலான சிைறத் தண்டைன" ந�திமன்றத்தால் 
அறிவ�க்கப்ப�ம் மற்�ம் அ� ப�ன் ேததிய�டப்படேவா இன்ெனா� சிைறத் 
தண்டைன�டன் ஏக சமயத்தில் நிைறேவற்றப்படேவா ��யா�. அதனால், 
அபராதத் ெதாைகைய உடன�யாகச் ெச�த்த ந�ங்கள் தக்க நடவ�க்ைககைள 
எ�க்க ேவண்�ம். அபராதத்திற்�ப் பதிலாக ந�ங்கள் அ�பவ�க்�ம் சிைறத் 
தண்டைன காலத்தில், எந்த ஒ� கட்டத்திலாவ� உங்களால் அபராதத் 
ெதாைகையச் ெச�த்த ��ந்தால் (அல்ல� உங்கள�ன் சார்பாக எவேர�ம் 
ஒ�வரால், அவ்வா� ெசய்ய ��ந்தால்), ந�ங்கள் சிைறச்சாைலய�ல் 
சம்மந்தப்பட்ட அதிகா�கள�டம் உடன�யாகத் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். அவ்வா� 
ெசய்தால் (அபராதம் ெச�த்தப்ப�ம் ேநரம் வைர நிைறேவற்றப்பட்ட சிைறக் 
காலத்ைதப் ெபா�த்�, ச�சம வ �தப்ப� கணக்கிடப்பட்ட) எஞ்சிய அபராதத் 
ெதாைக ெச�த்தப்பட்ட�டன் ந�ங்கள் வ��வ�க்கப்படலாம்.

(3) சட்டத்தில் எவ்வைகயான தண்டைனகள் உள்ளன?

இத்தண்டைனகள் ஒவ்ெவான்றிற்�மான வ��வான வ�ளக்கம் வ�மா�: 

தண்டைனயாக வ�திக்கப்படக்��ய பல்ேவ� தண்டைனகள் சட்டத்தில் 
வைரய�க்கப்பட்�ள்ளன. இவற்�ள் அடங்�பைவ:

(a) அபராதங்கள்
(b) சிைறத் தண்டைன
(c)  ப�ரம்ப�
(d) த�ப்�க் காவல்
(e) சீர்த்தி�த்தப் பய�ற்சி  
(f)  நன்னடத்ைதக் கண்காண�ப்�
(g) இைளயர் சீர்த்தி�த்தப் பய�ற்சி
(h) ச�கம் சார்ந்த தண்டைனகள் 
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(b) சிைறத் தண்டைன

சிைறத் தண்டைன என்றால் ந�திமன்றத்தால் நிர்ணய�க்கப்ப�ம் ஒ� 
காலக்கட்டத்திற்�  உங்கைளச் சிைறக்� அ�ப்�வ� என்பதா�ம்.

(d) த�ப்�க் காவல்

த�ப்�க் காவல் என்ப� சிைறத் தண்டைனய�லி�ந்� தன�ப்பட்ட ஒ� திட்ட 
�ைறயா�ம். இதன்ப�, ஒ� �ற்றவாள�ைய ஆகக் �ைறவாக 7 ஆண்�க�க்�ம் 
ஆகக் ��தலாக 20 ஆண்�கள் வைரய��ம் சிைறய�ல் அைடக்கலாம். 
ெபா�மக்கள�ன் பா�காப்�க்காக ந�ங்கள் கண�சமான காலத்திற்�ச் சிைறய�ல் த�த்� 
ைவக்கப்பட ேவண்�ம் என்� ந�திமன்றம் உ�தியாக நம்ப�னால் மட்�ேம இந்தத் 
தண்டைன வ�திக்கப்ப�ம். ஒ� மாவட்ட ந�திமன்றம் அல்ல� உயர் ந�திமன்றம்,

(c)  ப�ரம்ப�

�றிப்ப�ட்ட சில �ற்றங்க�க்� ந�திமன்றத்தால் ப�ரம்ப� வ�திக்கப்படலாம் 
அல்ல� கட்டாயம் வ�திக்கப்பட ேவண்�ம். உங்க�க்� எத்தைன ப�ரம்ப�கள் 
ெகா�க்கப்பட ேவண்�ம் என்பைத ந�திமன்றம் ��� ெசய்�ம். 

50 வயதிற்�ம் �ைறந்த ஆண் �ற்றவாள�க�க்� மட்�ேம ப�ரம்ப� 
வ�திக்கப்படலாம். ஒ� �ற்றவாள�க்�ப், ப�ரம்ப�யால் தண்�க்கப்படக்��ய 
ஒன்�க்�ம் ேமற்பட்ட �ற்றங்க�க்� ஒேர சமயத்தில் த�ர்ப்� வழங்கப்பட்டால், 
இந்தக் �ற்றங்கள் எல்லாவற்�க்�ேம ந�திமன்றத்தால் ஆக அதிகமாக 
வழங்கப்படக்��ய ப�ரம்ப�கள் 24 மட்�ேம. ந�ங்கள் ஒ� ெபண்ணாகேவா 
அல்ல� 50 வய� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட ஓர் ஆணாகேவா இ�ந்தால், 
உங்க�க்�ப் ப�ரம்ப� வ�திக்கப்பட ��யா�. என��ம், ந�திமன்றம் உங்க�க்�ப் 
ப�ரம்ப� வ�திக்க ��யாவ�ட்டா�ம், அதற்�ப் பதிலாக, 12 மாதங்கள் 
வைரய�லான ஒ� ந�ண்டகால சிைறத் தண்டைனைய வ�திக்க ���ம். 

உங்கள�ன் அபராதத்ைதத் தவைண �ைறய�ல் ெச�த்த ந�ங்கள் 
வ�ண்ணப்ப�க்கலாம். ஆனால், ந�ங்கள் �ன் ைவக்�ம் தவைண �ைற 
திட்டத்திற்� அ�மதி வழங்கப்ப�மா என்ப� ந�திபதிய�ன் வ��ப்��ைமையப் 
ெபா�த்�ள்ள�. ேம�ம் தகவல்கள் ெபற www.judiciary.gov.sg  என்ற எங்கள�ன் 
இைணயத்தளத்ைதக் காண�ம்.

எந்த ஒ� அபராதத்ைத�ம் தவைண �ைறய�ல் ெச�த்த ந�ங்கள் வ�ண்ணப்ப�க்கலாம். 
ஆனால், உங்கள�ன் ேகா�க்ைகைய அ�மதிப்ப� ந�திபதிையப் ெபா�த்�ள்ள�.
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(e) சரீ்த்தி�த்தப் பய�ற்சி

சீர்த்தி�த்தப் பய�ற்சி என்ப� பல வைககள�ல் ஒ� சிைறத் தண்டைனைய 
ஒத்தி�க்�ம்  ஒ� வைக தண்டைனயா�ம். உங்க�க்�ச் சீர்த்தி�த்தப் பய�ற்சி 
தண்டைனயாக வழங்கப்பட்டால், ஒ� கண�சமான காலக்கட்டத்திற்�த் தி�த்�ம் 
தன்ைம ெகாண்ட பய�ற்சி உங்க�க்� வழங்கப்ப�ம். உங்கள�ன் தண்டைன 
காலம் நிைற� ெப�ம் �ன் ந�ங்கள் வ��தைல ெசய்யப்பட்டால், ஒ� �றிப்ப�ட்ட 
காலத்திற்�க் கண்காண�ப்ப�ல் ைவக்கப்ப�வ �ர்கள். ஒ� சீர்த்தி�த்தப் பய�ற்சி 
தண்டைன வ�திக்கப்பட்டால், அ� ஒ� தவைணக்�க் �ைறந்த� 5 ஆண்�கள் 
�தல் ஆகக் ��தலாக 14 ஆண்�கள் வைர ந��க்�ம். சீர்த்தி�த்தப் பய�ற்சி 
வழங்கப்படாமலி�க்க சிறப்�க் காரணங்கள் இ�ந்தாேலயன்றி, சீர்த்தி�த்தப் 
பய�ற்சி வழங்கப்ப�வதற்�க் �ற்றவ�யல் நைட�ைறச் சட்டம் (அத்தியாயம் 
68) ப��� 304(1)-ல் வைரய�க்கப்பட்ட ேதர்� �ைறகள் நிைறேவற்றப்பட்டால், 
சீர்த்தி�த்தப் பய�ற்சி அவசியம் என்ேறா அல்ல� �ற்றவாள�ய�ன் சீர்த்தி�த்தத்ைத 
மற்�ம் �ற்ற த�ப்ைப அ� ெவற்றிெகாள்�ம் என்ேறா ந�திமன்றம் 
மனநிைறவைடந்தால், அ� சீர்த்தி�த்தப் பய�ற்சிையத் தண்டைனயாக 
வழங்கலாம். ந�ங்கள் 18 வயதிற்�ம் �ைறந்தவராக இ�ந்தால், ஒ� மாவட்ட 
ந�திமன்றேமா அல்ல� உயர் ந�திமன்றேமா உங்க�க்�ச் சீர்த்தி�த்தப் பய�ற்சி 
தண்டைனைய வழங்க ��யா�. ந�திமன்றம், எந்தெவா� �ற்றவாள�க்�ம் 
சீர்த்தி�த்தப் பய�ற்சிையத் தண்டைனயாக  வழங்�வதற்� �ன், �ற்றவாள�ய�ன் 
உடல் மற்�ம் மனநிைலைய�ம், அவர் சீர்த்தி�த்தப் பய�ற்சிக்� ஏற்றவரா 
என்பைத�ம் வ�ளக்�ம் சிைறச்சாைலயால் தயா�க்கப்ப�ம் ஓர் அறிக்ைகக்� 
உத்தரவ�ட்� அைதக் க�த்தில் எ�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். 

�ற்றவ�யல் நைட�ைறச் சட்டம் (அத்தியாயம் 68), ப��� 304 (2)-ல் 
வைரய�க்கப்பட்ட ேதர்� �ைறகைள அ�ச�த்�, �ைறந்த� 30 
வயதானவராக�ம், 16 வயைத அைடந்ததிலி�ந்� �ன்� �ந்ைதய 
�ற்றத்த�ர்ப்�கைள�ம் ெகாண்ட ஒ� �ற்றவாள�க்�த் த�ப்�க் காவல் 
தண்டைனைய வ�திக்க ���ம். ந�திமன்றம், எந்தெவா� �ற்றவாள�க்�ம் 
த�ப்�க் காவல் தண்டைனைய வழங்�வதற்� �ன், �ற்றவாள�ய�ன் உடல் 
மற்�ம் மனநிைலைய�ம், அவர் த�ப்�க் காவல் தண்டைனக்� ஏற்றவரா 
என்பைத�ம் வ�ளக்�ம் சிைறச்சாைலயால் தயா�க்கப்ப�ம் ஓர் அறிக்ைகக்� 
உத்தரவ�ட்� அைதக் க�த்தில் எ�த்�க்ெகாள்ளேவண்�ம்.
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(f) நன்னடத்ைதக் கண்காண�ப்�

ஒ� �ற்றவாள�, அபராதம் அல்ல� சிைறத் தண்டைன ெப�வதற்�ப் பதிலாக 
நன்னடத்ைதக் கண்காண�ப்ப�ல் ைவக்கப்படலாம். அக்�ற்றவாள�, 6 மாதத்திற்�ம் 
3 வ�டங்க�க்�ம் இைடப்பட்ட ஒ� காலக்கட்டத்திற்� ஒ� நன்னடத்ைதக் 
கண்காண�ப்� அதிகா�யால் கண்காண�க்கப்ப�வார்.

ந�ங்கள் நன்னடத்ைதக் கண்காண�ப்ப�ல் ைவக்கப்பட்டால், ெபா�வாக, உங்கள�ன் 
அன்றாட நடவ�க்ைககைள ந�ங்கள் �தந்திரமாக ேமற்ெகாள்ளலாம். ஆய��ம், 
ந�ங்கள் ம�ண்�ம் �ற்றம் ��யக்�டா�. ேம�ம், உங்கள�ன் நன்னடத்ைதக் 
கண்காண�ப்� உத்தர�டன் இைணக்கப்பட்ட நிபந்தைனகைள, எ�த்�க்காட்டாக, 
ேநரத்தைடக்�க் கட்�ப்ப�வ�, ச�கச் ேசைவ ��வ� மற்�ம் ஆேலாசைனக்�ச் 
ெசல்வ� அல்ல� உங்கள�ன் ம�வாழ்�க்� இன்றியைமயாதெதன க�தப்ப�ம் 
எந்தெவா� பய�ற்சிக்�ம் ெசல்வ�, ேபான்றவற்ைற ந�ங்கள் அ�ச�க்க ேவண்�ம். 
ந�ங்கள் அவ்வா� ெசய்யத் தவறினால், உங்கள�ன் நன்னடத்ைதக் கண்காண�ப்� 
உத்தர� இரத்� ெசய்யப்பட்�, அதற்�ப் பதிலாக ஓர் அபராதேமா, அல்ல� 
சிைறத் தண்டைனேயா வ�திக்கப்படலாம். ந�ங்கள் 21 வயதிற்�ம் �ைறந்தவராக 
இ�ந்தால், நன்னடத்ைதக் கண்காண�ப்� உத்தரைவ ம�றியதற்�த் தண்டைனயாக, 
இைளயர் சீர்த்தி�த்தப் பய�ற்சி வ�திக்கப்படலாம். நிபந்தைனகேளா� ��ய 
நன்னடத்ைதக் கண்காண�ப்� உத்தரைவ ந�ங்கள் ெவற்றிகரமாக ��த்த ப�ற�, 
ந�ங்கள் ��ந்த இந்தக் �ற்ற ெசயல் உங்கள�ன் �ந்ைதய �ற்றத்த�ர்ப்பாகக் 
க�தப்படா�. 

நன்னடத்ைதக் கண்காண�ப்� உத்தரைவப் ப�றப்ப�க்�ம் ��ைவ எ�ப்பதற்� 
�ன்�, �ற்றச்ெசயலின் தன்ைம மற்�ம் க�ைம, �ற்றவாள�ய�ன் �ணய�யல்�, 
மற்�ம் நன்னடத்ைதக் கண்காண�ப்� அதிகா�யால் தயா�க்கப்பட்ட ஓர் அறிக்ைக 
ஆகியவற்ைற ந�திமன்றம் ப�சீலிக்�ம். நன்னடத்ைதக் கண்காண�ப்� வழக்கமாக 
21  வயதிற்�ம் �ைறந்த �ற்றவாள�க�க்� உத்தரவ�டப்ப�ம்.  ஆனால், உ�ய 
வழக்�கள�ல் 21 வயதிற்�ம்  ேமற்பட்ட �ற்றவாள�க�ம் நன்னடத்ைதக் 
கண்காண�ப்ப�ல் ைவக்கப்ப�ம்ப� உத்தரவ�டப்படலாம்.  

உங்கள�ன் நன்னடத்ைதக் கண்காண�ப்ப�ன் நிபந்தைனக�க்� ந�ங்கள் 
உடன்படவ�ல்ைல என்றால், நன்னடத்ைதக் கண்காண�ப்� இரத்� ெசய்யப்படலாம் 

மற்�ம் ஓர் அபராதம் அல்ல� சிைறத் தண்டைன வ�திக்கப்படலாம்.
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(g) இைளயர் சரீ்த்தி�த்தப் பய�ற்சி

16 வயதிற்� ேமற்பட்ட, ஆனால், 21 வயதிற்�ம் �ைறந்த �ற்றவாள�க�க்� 
இைளயர் சீர்த்தி�த்தப் பய�ற்சி வ�திக்கப்படலாம். நன்னடத்ைதக் கண்காண�ப்ேபா� 
ஒப்ப��ம்ேபா�, ஒ� �ற்றவாள�ைய �ைறப�த்தப்பட்ட �ழலில் த�த்� 
ைவக்�ம் இந்த இைளயர் சீர்த்தி�த்தப் பய�ற்சி  ேம�ம் க�ைமயான ஒ� 
தண்டைனயா�ம். என��ம், ம�வாழ்� �யற்சிகள�ன் ம�தான �க்கியத்�வம் 
ெதாட�ம். இதன் ெதாடர்பாகக் �ற்றவாள�ய�ன் �ற்றம் ���ம் நடத்ைதையக் 
ைகயாள உத�ம் நடவ�க்ைககள் அல்ல� ஆேலாசைனக�க்� அவர் 
அ�ப்பப்ப�வார். �ற்றவாள�ைய ஆகக் �ைறவாக 6 அல்ல� 12 மாதங்க�க்�க் 
காவலில் த�த்� ைவப்பதற்கான வ��ப்��ைம ந�திமன்றத்திற்� உண்�. இந்த 
வ��ப்��ைம ெப�ம்பா�ம் ம�வாழ்�க்கான �ற்றவாள�ய�ன் தன�ப்பட்ட ேதைவ 
மற்�ம் அவர் ம�ண்�ம் �ற்றம் ��வைதத் த�ப்பதன் அவசியம் ஆகியவற்ைறக் 
க�த்தில் ெகாண்� பயன்ப�த்தப்ப�ம்.

எந்தெவா� சீர்த்தி�த்தப் பய�ற்சி த�ர்ப்ைப�ம் வ�திப்பதற்� �ன், �ற்றவாள�ய�ன் 
உடல் மற்�ம் மனநிைலைய�ம், அவர் சீர்த்தி�த்தப் பய�ற்சி தண்டைனக்� 
ஏற்றவரா மற்�ம் அவ�க்�ப் ப�ந்�ைரக்கப்ப�ம் ம�வாழ்� திட்டத்தின் 
தன்ைம ேபான்றவற்ைற அ�க்ேகா�ட்�க்காட்�ம் சிைறச்சாைலயால் 
தயா�க்கப்ப�ம் ஓர் அறிக்ைகக்� ந�திமன்றம் உத்தரவ�ட்� அைதக் க�த்தில் 
எ�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். த�ர்ப்� வழங்�வதற்� �ன், ந�திமன்றம், ஒ� 
சீர்த்தி�த்தப் பய�ற்சி த�தி அறிக்ைகக்� உத்தரவ�ட்டால், அதன் நகல் ஒன்� 
உங்கள�டம் வழங்கப்ப�ம். ந�திமன்றம் உத்தரவ��ம் ஆகக் �ைறவான 6 அல்ல� 
12 மாதக் கால த�ப்�க் காவல், சட்டத்திற்கிணங்க ஆகக் ��தலாக 54 மாதங்கள் 
வைர ந�ட்�க்கப்படலாம் என்� கவனத்தில் ெகாள்ள�ம். ேம�ம் தகவல் ெபற, 
�ற்றவ�யல் நைட�ைறச் சட்டம் (அத்தியாயம் 68), ப��� 305 மற்�ம் 
�ற்றவ�யல் நைட�ைறச் சட்டம் (இைளயர் சீர்த்தி�த்தப் பய�ற்சி) வ�திகள் 
2018-ைய�ம் ந�ங்கள் காணலாம்.       

(h) ச�கம் சார்ந்த தண்டைனகள்

ச�கம் சார்ந்த தண்டைனகைளப் பற்றிய வ�ளக்கம் அ�த்த ப�திய�ல் 
இடம்ெப�ம்.  

(a) ச�கம் சார்ந்த தண்டைனகள் என்றால் என்ன?

தண்டைன வ�திப்பதில் ��தல் ந�க்�ப்ேபாக்ைக வழங்�வதற்�ச் ச�கம் 
சார்ந்த தண்டைனகள் (CBS) 2010-ல் அறி�கப்ப�த்தப்பட்டன. சி� 
�ற்றங்கைளக் ைகயாள்வதில், ந�திமன்றங்க�க்�த் தரவா�யாகப் 

(B) ச�க ந�திமன்றங்கள் மற்�ம் ச�கம் சார்ந்த தண்டைனகள்
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(b) வழங்கப்படக்��ய CBS உத்தர�கள் யாைவ?

(i) கட்டாயச் சிகிச்ைச உத்தர�

ஒ� கட்டாயச் சிகிச்ைச உத்தரவ�ன் கீழ் (MTO), சிகிச்ைசயால் பலன்ெபறக் 
��ய �றிப்ப�ட்ட மனநல ப�ரச்சிைனகளால் பாதிக்கப்பட்�ள்ள ஒ� �ற்றவாள�, 
36 மாதங்க�க்� ேமற்ேபாகாத ஒ� காலக்கட்டத்திற்� மனநல சிகிச்ைசக்�ச் 
ெசல்�ம்ப� உத்தரவ�டப்ப�வார். ஒ� MTO-ைவ உத்தரவ�ட ��� ெசய்�ம் 
�ன்�, மனநல ம�த்�வ நிைலயத்தின் (IMH) நியமிக்கப்பட்ட ஒ� உளேநாய் 
ம�த்�வரால் சமர்ப்ப�க்கப்படேவண்�ய அறிக்ைக ஒன்�க்� ந�திமன்றம் 
உத்தரவ��ம். ப��� 337(1)-ையத் தவ�ர்த்�, MTO-வ�ற்� ந�ங்கள் 
ப�சீலிக்கப்ப�வ �ர்களா என்பைதக் கண�க்க, �ற்றவ�யல் நைட�ைறச் சட்டம் 
(அத்தியாயம் 68) ப��� 337(2)-ன் மற்�ம் �ற்றவ�யல் நைட�ைறச் சட்டம் 
(கட்டாயச் சிகிச்ைச உத்தர�க�க்கான நிர்ணய�க்கப்பட்ட �ற்றங்கள்) 
வ�தி�ைறகள் 2018-ைய�ம் ந�ங்கள் காண வ��ம்பலாம்.

ப��க்கப்பட்ட அதிக தண்டைன வ�திப்�த் ெத��கள் வழங்கப்ப�கின்றன. 
உகந்த வழக்�கள�ல், சிைற அல்ல� அபராதம் ேபான்ற தண்டைனக�க்�ப்  
பதிலாக CBS-ைய வழங்�வைதப் பற்றி ந�திமன்றம் ப�சீலிக்�ம். ஒ� 
�ற்றவாள� எந்தச் �ழ்நிைலய�ல் CBS-க்�த் த�தி ெப�வார் என்பைதக் 
�ற்றவ�யல் நைட�ைறச் சட்டம் (அத்தியாயம் 68) ப��� 337, வ�ளக்�கிற�. 
ஒ� �ற்றவாள�ய�ன் �ந்ைதய �ற்றத்த�ர்ப்� பதி�டன் அவர் ��ந்த 
�ற்றத்தின்  தன்ைமைய�ம் ெபா�த்� CBS-க்கான த�தி த�ர்மான�க்கப்ப�ம்.  

CBS-ல் இைவ உள்ளடங்�ம்:

(i) கட்டாயச் சிகிச்ைச உத்தர� (MTO)
(ii) பகல் ேவைள ேநர் வ�ைக உத்தர� (DRO)
(iii) ச�கப் பண� உத்தர� (CWO)
(iv) ச�கச் ேசைவ உத்தர� (CSO)
(v) ��கிய காலத் த�ப்�க் காவல் உத்தர� (SDO)

CBS ெவற்றிகரமாக நிைறேவற்றப்பட்�வ�ட்டால், �ற்றவாள�க்� எதிராக �ற்றத்த�ர்ப்� 
எ��ம் பதி� ெசய்யப்படவ�ல்ைலெயன க�தப்ப�ம்.
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ஒ� MTO த�தி அறிக்ைகக்� உத்தரவ�டப் ேபாவதாக ந�திமன்றம் உங்கள�டம் 
ெத�வ�த்தால், ந�ங்கள், உங்கள�ன் ெசாந்த மனநல ம�த்�வைர நியமித்� ஓர் 
அறிக்ைகையத் தயா�க்க ெசால்�ம் ேதர்��ைம உங்க�க்� உண்�. உங்கள�ன் 
ெசாந்த மனநல ம�த்�வர் தயா�த்த அறிக்ைகைய ந�திமன்றத்தால் 
நியமி்க்கப்பட்ட மனநல ம�த்�வ�டம் சமர்ப்ப�க்கலாம். அவர் அைதக் க�த்தில் 
எ�த்�க்ெகாள்வார். ஆய��ம், ந�திமன்றத்தால் நியமி்க்கப்பட்ட மனநல 
ம�த்�வ�ன் அறிக்ைகய�ல் கண்டறிந்தைவகேள இ�தியான�ம் 
��வான�ெமனக் க�தப்ப�ம். அதன் நகல் ஒன்� உங்கள�டம் வழங்கப்ப�ம். 
ந�ங்கள் அ�பவ�க்�ம் மனநலப் ப�ரச்சிைனக்�ச் சிகிச்ைச எள�தில் பயனள�க்கலாம் 
என்�ம், ந�ங்கள் சிகிச்ைசக்� ஏற்றவர் என்�ம், மற்�ம் அந்தக் �ற்றச்ெசயைலப் 
��வதற்�ப் பங்கள�த்த காரண�கள�ல் உங்கள�ன் மனநலப் ப�ரச்சிைன�ம் ஒன்� 
என்�ம் நியமிக்கப்பட்ட மனநல ம�த்�வர் க�த்� ெத�வ�த்தாேலயன்றி ஒ� 
MTO ப�றப்ப�க்கப்பட ��யா�.    

ஒ� MTO-ைவப் ப�றப்ப�ப்பதற்� �ன்�, அவ்�த்தரவ�ன் ேநாக்கம் மற்�ம் 
தாக்கம், �றிப்பாக அந்த உத்தரவ�ன் கீழ், உங்கள�ன் கட்டாயப் ெபா�ப்�கள் 
ஆகியவற்ைறக் �றித்�ம் ந�திமன்றம் உங்கள�டம் வ�ளக்�ம். வ�திக்கப்பட்ட 
கட்டாயப் ெபா�ப்�கள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் எவற்�க்ேக�ம் கட்�ப்படத் 
தவறினால் ஏற்ப�ம் வ�ைள�க�ம் ந�திமன்றத்தால் உங்க�க்� வ�ளக்கப்ப�ம். 
ேம�ம் தகவல் ெபற ந�ங்கள் �ற்றவ�யல் நைட�ைறச் சட்டம் (அத்தியாயம் 
68) ப��� 339-ையக் காணலாம்.

(ii) பகல் ேவைள ேநர் வ�ைக உத்தர� 
ஒ� பகல் ேவைள ேநர் வ�ைக உத்தர� (DRO) சிங்கப்�ர் சிைறச்சாைல 
ேசைவயால் நிர்வகிக்கப்ப�கிற�. இந்த உத்தரவ�ன்ப� ஒ� �ற்றவாள� 
கண்காண�க்கப்பட�ம், ஆேலாசைன ெபற�ம், ம�வாழ்� திட்டங்கள�ல் 
உட்ப�த்தப்பட�ம், ஒ� பகல் ேவைள நிைலயத்திற்� ேநர் வ�ைக��ய 
ேவண்�ம். ஒ� பகல் ேவைள ேநர் வ�ைக உத்தரைவப் ப�றப்ப�ப்பைதப்பற்றி 
��ெவ�ப்பதில், �ற்றத்தின் தன்ைம மற்�ம் உங்கள�ன்  �ணய�யல்� 
ஆகியவற்ைற ந�திபதி க�த்தில் எ�த்�க்ெகாள்வார்.

உங்க�க்� ஆேலாசைன வழங்கி ம�ண்�ம் ஒ� நல்ல நிைலக்�க் ெகாண்� 
வரக்��ய சாத்தியத்ைதக் �றித்� ந�திபதி ஒ� பகல் ேவைள ேநர் வ�ைக 
அதிகா�ய�டமி�ந்� ஓர் அறிக்ைகக்� உத்தரவ��வார். இந்த உத்தர� 3 �தல் 
12 மாதங்கள் வைர ந��க்கலாம் மற்�ம் ஒ� ந�திமன்றத்தால் வ�திக்கப்பட்ட 
நிபந்தைனக�ம் (ெபா�த்தமானைவ என்� ந�திமன்றம் க��பைவ) இந்த 
உத்தரவ�ல் ேசர்க்கப்படலாம். DRO-ன் ேநாக்கம் மற்�ம் அதன் தாக்கம்
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மற்�ம் அைத ம��வதால் ஏற்ப�ம் வ�ைள�கள் ஆகியவற்ைறப் பற்றி�ம் 
ந�திபதி வ�ளக்கமள�ப்பார். ேம�ம் தகவல் ெபற, �ற்றவ�யல் நைட�ைறச் 
சட்டம் (அத்தியாயம் 68) ப��� 341-ையக் காண�ம்.

(iii) ச�கப் பண� உத்தர�
ஒ� ச�கப் பண� உத்தர� (CWO) ப�றப்ப�க்கப்பட்டால், ��யப்பட்ட 
�ற்றச்ெசய�டன் ெதாடர்�ைடய ச�கப் பண�ையக் �ற்றவாள� ெசய்ய 
ேவண்�ம். சம்பளமில்லா இப்பண�, ஒ� ச�கப் பண� அதிகா�ய�ன் 
ேமற்பார்ைவய�ன் கீழ் ெசய்யப்ப�ம். ஆய��ம், CWO-ேவா� இைணக்கப்ப�ம் 
�ற்றங்கள் நாடா�மன்றத்தால் இன்�ம் வ�த்�ைரக்கப்படாத காரணத்தால் 
இத்தைகய உத்தர� இப்ெபா�� கிைடயா�. 

(iv) ச�கச் ேசைவ உத்தர� 
ஒ� ச�கச் ேசைவ உத்தர� (CSO) என்ப� �ற்றவாள�கள் 
தி�ந்�வதற்காக�ம் அதிகாரம் ெபற்ற ஓர் அதிகா�ய�ன் ேமற்பார்ைவய�ல் 
சம்பளமில்லாச் ச�கச் ேசைவ ெசய்� ச�கத்திற்� அவர்கள் ஈ�ெசய்ய�ம் 
வ�திக்கப்படலாம். 

இந்த உத்தரைவ உங்க�க்� எதிராகப் ப�றப்ப�ப்பைதப்பற்றி ��� 
ெசய்�ம்ேபா�, உங்கள�ன் சீர்த்தி�த்தத்திற்� இ� உத�மா என்பைத 
ந�திமன்றம் த�ர்மான�க்�ம். உங்கள�ன் மனம் மற்�ம் உடல் நிைலய�ன் 
அ�ப்பைடய�ல் ச�கச் ேசைவ ெசய்வதற்� ந�ங்கள் ஏற்றவர் என்� 
ந�திமன்றம் மனநிைறவைடய ேவண்�ம். ஒ� CSO-ைவப் ப�றப்ப�ப்பதற்� 
�ன்�, ந�திமன்றம் ஓர் அறிக்ைகக்� உத்தரவ��ம். வழங்கப்ப�ம் உத்தரவ�ல் 
எத்தைன மண� ேநர ச�கச் ேசைவ நிைறேவற்றப்பட ேவண்�ம் என்� 
ந�திபதி �றிப்ப��வார். CSO-ன் ேநாக்கம், அதன் தாக்கம் மற்�ம் CSO-ைவ 
ம��வதால் ஏற்ப�ம் வ�ைள�கள் ஆகியவற்ைற�ம் ந�திபதி வ�ளக்�வார். 
ேம�ம் தகவல் ெபற, �ற்றவ�யல் நைட�ைறச் சட்டம் (அத்தியாயம் 68) 
ப��� 346-ையக் காண�ம்.

(v) ��கிய கால த�ப்�க் காவல் உத்தர�  
ஒ� ��கிய கால த�ப்�க் காவல் உத்தர� (SDO) ப�றப்ப�க்கப்பட்டால், அந்தக் 
�ற்றவாள� 14 நாட்க�க்� ேமற்ேபாகாமல் சிைறச்சாைலய�ல் த�த்� 
ைவக்கப்படலாம். வழக்கின் �ழ்நிைலகள், �ற்றத்தின் தன்ைம மற்�ம் 
�ற்றவாள�ய�ன் �ணய�யல்�கள் ஆகியவற்ைறப் ெபா�த்�, �ற்றவாள� சிைற 
வாழ்க்ைகய�ன் ‘��கிய, க�ைமயான, தி�க்கி�ம்ʼ அ�பவத்ைத அைட�ம் 
வைகய�ல் ந�திமன்றம் ஒ� SDO-ைவப் வ�திக்கலாம். ேம�ம் தகவல் ெபற, 
�ற்றவ�யல் நைட�ைறச் சட்டம் (அத்தியாயம் 68) ப��� 348-ையக் 
காண�ம்.   
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(c) என் வழக்� ஏன் ச�க ந�திமன்றத்திற்� அ�ப்பப்பட்ட�?

CBS-க்�ப் ெபா�த்தமான வழக்�கள், ெபா�வாக, ச�க ந�திமன்றத்தின் 
நிர்வாகத்திற்� அ�ப்பப்ப�கின்றன. ஒ� ��ைமயான  ப�ரதிபலைனப் ெப�ம் 
ேநாக்கத்தில், �ற்றவ�யல் ந�தி�ைற மற்�ம் ச�க வளங்கள் ஆகியவற்ைற 
ஒ�ங்கிைணக்�ம் ஒ� ப�ரச்சிைன-த�ர்க்�ம் அ���ைறையச் ச�க ந�திமன்றம் 
ைகயா�கிற�. �ற்றம் ��ய தயக்க�றச் ெசய்வ� மற்�ம் ெசய்த �ற்றத்திற்�த் 
த�ந்த தண்டைன வழங்�வ� என்ற ெகாள்ைககேளா� ேசர்த்�, ம�வாழ்� 
மற்�ம் �ற்றத் த�ப்� ஆகிய இரட்ைட ெகாள்ைகக�க்�ம் ச�க ந�திமன்றம் 
கடப்பா�க் ெகாண்�ள்ள�.                    
 
ப�ன்வ�ம் ஏேத�ம் ேதர்� �ைறகேளா� ெபா�ந்�ம் வழக்�கள் ச�க 
ந�திமன்றத்திற்� அ�ப்பப்படலாம்:

(i)   16 �தல் 18 வய� வைரய�லான �ற்றவாள�கள் சம்மந்தப்பட்ட 
     வழக்�கள்

(ii)   தி�ட்�, வன்�ைற, பாலியல், �தாட்டம் அல்ல�  
     ேபாைதப்ெபா��டன் ெதாடர்�ைடய �ற்றங்க�க்�க் 
     �ற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 21 வயதிற்�ம் �ைறவான �ற்றவாள�கள் 
     சம்பந்தப்பட்ட வழக்�கள்

(iii)   மனேநாயால் பாதிக்கப்பட்ட �ற்றவாள�கள் சம்பந்தப்பட்ட 
       ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட வழக்�கள்  

(iv)   தற்ெகாைல �யற்சி வழக்�கள்

(v)   ��ம்ப வன்�ைற வழக்�கள்

(vi)   வ�லங்� வைத மற்�ம்  �ன்��த்தல் வழக்�கள்

(vii)   இன உற�கைளப் பாதிக்�ம் வழக்�கள்

(viii)   65 வய� மற்�ம் அதற்�ம் ேமற்பட்ட வய�ைடய 
      �ற்றஞ்சாட்டப்பட்ேடார் சம்பந்தப்பட்ட ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 
      வழக்�கள்

(ix)   ேபாைதப் ெபா��க்� அ�ைமயான நாள்பட்ட ப�ரச்சிைனகள் 
      ெகாண்ட �ற்றஞ்சாட்டப்பட்ேடார் சம்பந்தப்பட்ட 
      ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட வழக்�கள்

(x)    கைட தி�ட்� வழக்�கள்

உங்கள�ன் CBS நிபந்தைனகைளக் கைடப்ப��ப்ப� �க்கியமானதா�ம். 
இல்ைலெயன�ல், ந�திமன்றம் அதைன இரத்� ெசய்� அக்�ற்றத்திற்� (�ற்றங்க�க்�) 

வழக்கமாக வ�திக்கப்ப�ம் தண்டைனைய வ�திக்�ம்.
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�ற்றவ�யல் நைட�ைறச் சட்டம் (அத்தியாயம் 68) ப��� 337(1)-ல் 
வைரய�க்கப்பட்ட �ழல்க�க்�ள் உங்கள�ன் வழக்� அடங்�மானால், CBS 
உங்க�க்�ப் ெபா�ந்தாமல் இ�க்கலாம். உங்கள�ன் வழக்� CBS-க்�த் த�தி 
ெப�மா என்� உங்க�க்�ச் சந்ேதகமாக  இ�ந்தால், ந�ங்கள்  ந�திபதிய�டம் 
ேகட்டறியலாம்.  

(C) தண்டைன வ�திப்� நைட�ைற

�ற்றத்ைத 
ஒப்�க்ெகாள்�தல்  

 �ற்றத்த�ர்ப்�

க�த்தில் எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் 
�ற்றச்சாட்�கள்

 �ந்ைதய/ பைழய  
�ற்றத்த�ர்ப்�கள் 

  தண்டைண ெதாடர்பாக அர� 
தரப்ப�ன் �ன்ைவப்�ைரகள் 

  தண்டைன தண�ப்� வாதம்

அர� தரப்ப�ன் பதில்

  தண்டைன வ�திப்�

தண்டைன அ�பவ�த்தல் 
அல்ல� தண்டைன 
தள்ள�ப்ேபா�தல்

உண்ைம வ�வர 
அறிக்ைக ப�த்தல்

வழக்� 
வ�சாரைண

 நி�ட்டன்  
வ�சாரைண 

தண்டைன வ�திப்ப�ல் 
ெதாடர்�ைடய காரண� 

ம�தான சர்ச்ைச
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ந�ங்கள் �ற்றத்ைத ஒப்�க்ெகாண்டதால் அல்ல� ஒ� வழக்� வ�சாரைணய�ன் 
��வ�ல் �ற்றவாள�ெயனக் கண்டறியப்பட்டதால், �ற்றவாள�ெயனத் 
த�ர்ப்பள�க்கப்பட்ட ப�ற�, உங்க�க்�த் தண்டைன வழங்கப்ப�ம். இந்தக் 
கட்டத்தில், உங்க�க்� என்ன தண்டைன வழங்கப்படேவண்�ம் என்பைதக் 
�றித்� ஒ� ந�திபதி ��� ெசய்வார். ந�ங்கள் �லபமாகப் ��ந்�ெகாள்வதற்காக 
தண்டைன வ�திப்� நைட�ைற கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள�. வழக்� 
வ�சாரைணய�ன்றி �ற்றத்ைத ஒப்�க்ெகாள்ள ந�ங்கள் ெத�� ெசய்தி�ந்தால், 
ப�கள் 1 �தல் 3 வைர மட்�ேம ெபா�ந்�ம். ஒ� வழக்� வ�சாரைணக்�ப் 
ப�ற� உங்க�க்�த் தண்டைன வழங்கப்ப�மாய�ன் ந�ங்கள் ேநர�யாகப் ப� 
4-க்�ச் ெசல்லலாம்.

தண்டைன வ�திப்� ெசயல்�ைறய�ன் ேமேலாட்டம்

உங்கள�ன் �ற்றச்சாட்�(கள்) ந�திமன்ற ெமாழிெபயர்ப்பாளரால் உங்கள�டம் 
வாசிக்கப்ப�ம். அதன் ப�ற�, �ற்றச்சாட்ைட ஒப்�க்ெகாள்ள வ��ம்�கிற�ர்களா 
அல்ல� வழக்� வ�சாரைண ேகா�கிற�ர்களா என்� �றிப்ப��மா� உங்கள�டம் 
ேகட்கப்ப�ம். உங்க�க்�க் �ற்றச்சாட்ைட ஒப்�க்ெகாள்�ம் எண்ணம் இ�ந்தால், 
ந�ங்கள் ந�திமன்றத்திடம் ெத�வ�க்கலாம்.

ப� 1: �ற்ற ஒப்�தைல ெப�தல் (PG வழக்�க�க்� மட்�ம்)

�ற்றத்ைத ஒப்�க்ெகாள்�ம் உங்கள�ன் எண்ணத்ைத ந�ங்கள் �றிப்ப�ட்ட�டன், 
உண்ைம வ�வர அறிக்ைக உங்கள�டம் வாசிக்கப்ப�ம். உண்ைம வ�வர அறிக்ைக 
உங்கள�ன் �ற்றத்�டன் ெதாடர்�ைடய உண்ைம வ�வரங்கைளக் ெகாண்��க்�ம். 
உண்ைம வ�வரங்கைளக் கவனமாகக் ேகட்க�ம். உண்ைம வ�வரங்கள் உங்கள�டம் 
வாசிக்கப்பட்ட ப�ற�, ந�ங்கள் அந்த உண்ைம வ�வரங்கைள ஒப்�க்ெகாள்கிற�ர்களா 
என்� �றிப்ப��மா� உங்கள�டம் ேகட்கப்ப�ம். உண்ைம  வ�வரங்கள�ல் 
எைதேய�ம்  ந�ங்கள் ம�த்தால், அைத ந�திமன்றத்திடம் ெத�வ�க்க ேவண்�ம் 
மற்�ம் உண்ைம வ�வர அறிக்ைகய�ன் எந்தப் ப�திைய ந�ங்கள் 
ஒப்�க்ெகாள்ளவ�ல்ைல என்� அர� தரப்� வழக்கறிஞ�டம் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். 
அவ்வா� நிகழ்ந்தால், அர� தரப்� வழக்கறிஞ�ம் ந�ங்க�ம் அந்தக் க�த்� 
ேவ�பாட்�ற்�த் த�ர்� காண அ�மதிக்�ம் வைகய�ல் ந�திமன்றம் வழக்ைகத் 
தற்காலிகமாக நி�த்தி ைவக்கலாம். 

ந�ங்கள் உண்ைம வ�வர அறிக்ைகைய ��ைமயாக ஏற்�க் ெகாண்டால் மட்�ேம  
ந�திமன்றம் உங்கைளக் �ற்றவாள�ெயனத் த�ர்ப்பள�க்�ம். �ற்றச்ெசயலின் 
��கைள ஆத�க்�ம் �க்கியமான உண்ைம வ�வரங்கள் எவற்ைறேய�ம் 
�றித்� இணக்கம் காண ��யாவ�ட்டால், ந�திமன்றம் உங்கள�ன் �ற்ற

ப� 2: உண்ைம வ�வர அறிக்ைக (PG வழக்�க�க்� மட்�ம்) 
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ந�ங்கள் உண்ைம வ�வரங்கள�ன் எந்தப் ப�திையயாவ� ஏற்க ம�த்தால், ந�ங்கள்  
ந�திமன்றத்திடம் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ஏேத�ம் �க்கிய உண்ைம வ�வரத்ைதக் �றித்� 
இணக்கம் காண��யாவ�ட்டால், அந்த வழக்�, வ�சாரைணக்� அ�ப்ப� ைவக்கப்ப�ம்.

ந�ங்கள் உண்ைம வ�வர அறிக்ைகைய ஏற்�க்ெகாண்டால், ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட 
உண்ைம வ�வரங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல், �ற்றத்தின் அைனத்� ��க�ம் 
சந்ேதகத்திற்� இடமின்றி நி�ப�க்கப்பட்ட� என்� ந�திபதி மனநிைறவைடந்தால் 
உங்கைளக் �ற்றவாள� என்� த�ர்ப்பள�ப்பார். 

ப� 3: �ற்றவாள�ெயனத் த�ர்ப்பள�த்தல் (PG வழக்�க�க்� மட்�ம்)

ஒப்�தைல ஏற்�க்ெகாள்ளா� மற்�ம் அந்த வ�வகாரம் வ�சாரைணக்�ச் 
ெசல்ல ேவண்�ய��க்�ம்.

ந�ங்கள் �ற்றவாள� என த�ர்ப்பள�க்கப்பட்ட ப�ற�, தண்டைன வ�திப்ப�ற்காக 
ந�திமன்றம் க�த்தில் எ�த்�க்ெகாள்ளேவண்�ம் என்� அவர்கள் வ��ம்�ம் 
ேவ� �ற்றச்சாட்�கள் உள்ளனவா என்பைத அர� தரப்� ந�திமன்றத்திடம் 
ெத�வ�க்�ம். இைவ "TIC �ற்றச்சாட்�கள்" என அைழக்கப்ப�ம். உதாரணத்திற்�ச், 
ெசலி 5 தி�ட்� �ற்றச்சாட்�கைள எதிர்ேநாக்�கிறாள். ெசலி தான் 
�ற்றச்சாட்�கைள ஒப்�க் ெகாள்ளப்ேபாவதாகக்  ேகா�காட்�யேபா�,  அர� 
தரப்� 2 �ற்றச்சாட்�க�க்� மட்�ேம வழக்�த் ெதாடர்ந்� ம�த�ள்ள 
�ற்றச்சாட்�கைளத் தண்டைன வ�திப்� ேநாக்கத்திற்காகக் க�த்தில் 
எ�த்�க்ெகாள்ள ��ெவ�த்த�. இதற்�ப் ெபா�ள் என்னெவன்றால், எல்லா 
5 �ற்றச்சாட்�க�க்�ப் பதிலாக 2 �ற்றச்சாட்�க�க்� மட்�ேம ெசலி 
�ற்றவாள�ெயனத் த�ர்ப்பள�க்கப்பட்� தண்டைன வழங்கப்ப�வாள் என்பதா�ம். 
என��ம், வழங்கப்படேவண்�ய  ஏற்ற தண்டைனையக் �றித்த தன� வாதத்ைத 
�ன்ைவக்�ம்ேபா�, தண்டைன வழங்�வதற்காகக் க�த்தில் 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் மற்ற 3 �ற்றச்சாட்�கள் ெசலிக்� உள்ளன என்பைத 
ந�திமன்றம் கவன�க்க ேவண்�ம் என்� அர� தரப்� ேகட்�க்ெகாள்�ம்.

TIC �ற்றச்சாட்�கள் இ�ந்தால், அக்�ற்றச்சாட்�கள் ெமாழிெபயர்ப்பாளரால் 
உங்க�க்� வ�ளக்கப்ப�ம். TIC �ற்றச்சாட்�கள் உங்க�க்� வ�ளக்கப்பட்ட 
ப�ற�, இக்�ற்றச்சாட்�கைள ந�ங்கள் ஒப்�க்ெகாண்� தண்டைன வ�திப்� 
ேநாக்கத்திற்காக இக்�ற்றச்சாட்�கைளக் க�த்தில் எ�த்�க்ெகாள்வதற்� ந�ங்கள் 
சம்மதிக்கிற�ர்களா என்பைதக் �றிப்ப��ம்ப� ெமாழிெபயர்ப்பாளர் உங்கள�டம் 
ேகட்பார். ந�ங்கள் அவ்வா� ெசய்ய ம�த்தால், ந�திபதியால்

ப� 4: க�த்தில் எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் �ற்றச்சாட்�கள் (TIC �ற்றச்சாட்�கள்)
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அ�த்த ப�யாக, அர� தரப்� உங்கள�ன் �ந்ைதய �ற்றவ�யல் பதிைவ (�ந்ைதய / 
பைழய �ற்றத்த�ர்ப்�கள�ன் பதி�கள் அல்ல� �ந்ைதய / பைழய �ற்றத்த�ர்ப்�கள்) 
ந�திமன்றத்திடம் ெத�வ�க்�ம். உங்கள�ன் �ந்ைதய / பைழய �ற்றத்த�ர்ப்�கள�ன் 
பதி�கள் உங்கள�டம் காண்ப�க்கப்பட்� உங்க�க்� வ�ளக்கப்ப�ம். அ� ச�யாக உள்ளதா 
என்� உ�திப�த்�ம்ப� உங்கள�டம் ேகட்கப்ப�ம். ந�ங்கள் அைதச் ச�ெயன்� 
ஏற்�க்ெகாண்டால், ந�ங்கள் வ�சாரைணய�ன் அ�த்த கட்டத்திற்�ச் ெசல்வ �ர்கள். ந�ங்கள் 
அைதச் ச� என்� ஏற்�க்ெகாள்ளவ�ல்ைல என்றால், அர� தரப்� �ற்றவ�யல் பதிேவட்�ன் 
உள்ளடக்கத்ைத ஒ� நி�ட்டன் வ�சாரைணய�ன் �லம் நி�ப�க்க ேவண்�ம். நி�ட்டன் 
வ�சாரைண பற்றிய ேம�ம் வ�வரங்க�க்�க், கீழ் காணப்ப�ம் ப��� D-ையக் காண�ம்.

ப� 5: �ந்ைதய / பைழய �ற்றத்த�ர்ப்�கள்

ந�திமன்றம் வ�திக்கக்��ய தண்டைன �றித்� அர� தரப்� தன� ப�ந்�ைரகைள 
�ன் ைவக்�ம். அவர்கள் �ன்ேனா� த�ர்ப்�கைள, அதாவ� இ� ேபான்ற 
வழக்�கள�ல் அர� ந�திமன்றங்களால் அல்ல� உயர் ந�திமன்றத்தால் வ�திக்கப்பட்ட 
த�ர்ப்�கைள ேமற்ேகாள் காட்டலாம். இ� ‘சப்மிஷ்ஷன்ஸ்ʼ என்� அைழக்கப்ப�ம். 
இைத ந�ங்கள் கவனமாகக் ேகட்க ேவண்�ம். ேமற்ேகாள் காட்டப்பட்ட வழக்�கள் 
உங்கள�ன் வழக்கிற்�ப் பயன்ப�த்தப்ப�வதில் உங்க�க்� உடன்பா� 
இல்ைலெயன்றால், ந�ங்கள் �றிப்�கள் எ�த்�க்ெகாண்�, தண்டைன தண�ப்� 
வாதத்ைத �ன்ைவக்க உங்கள�ன் �ைற வ�ம்ேபா� ந�திமன்றத்திடம் ந�ங்கள் 
ெத�வ�க்கலாம். ந�திமன்ற நடவ�க்ைகக�க்� இைடய�ைடேய ��க்கிடாத�ர்கள்.

ப� 6: தண்டைண ெதாடர்பாக அர� தரப்ப�ன் �ன்ைவப்�ைரகள்

இக்�ற்றச்சாட்�கைளக் க�த்தில் எ�த்�க்ெகாள்ள ��யா�. அப்ப�ெயன்றால், 
எஞ்சிய இக்�ற்றச்சாட்�கள�ன் ெதாடர்பாக உங்க�க்ெகதிராக அர� தரப்� 
வழக்� வ�சாரைணையத் ெதாடர ��� ெசய்யலாம் என்�ம் ெபா�ள்ப�ம்.

ெபா�வாகக் �றினால், இக்�ற்றச்சாட்�கள�ல் �மத்தப்பட்��க்�ம் 
�ற்றச்ெசயல்கைள ந�ங்கள்  ம�க்கவ�ல்ைல என்றால், அர� தரப்�, 
இக்�ற்றச்சாட்�கைள உங்க�க்� எதிராக தன�யாக எ�த்� நடத்�ம் அபாயத்ைத 
எதிர்ேநாக்�வைதவ�ட TIC �ற்றச்சாட்�க�க்� ந�ங்கள் சம்மதம் ெத�வ�ப்பேத 
உங்க�க்�ச் சாதகமாக அைம�ம். ந�ங்கள் ெபறப் ேபா�ம்  ஒட்�ெமாத்த 
தண்டைனைய ஒ� TIC �ற்றச்சாட்� அதிக�க்கலாம். இ�ப்ப��ம், அர� தரப்� 
உங்க�க்ெகதிராக எல்லாக் �ற்றச்சாட்�கைள�ம் ெதாடர்ந்� நடத்தி, அதனால் 
உங்க�க்�க் கிைடக்கக்��ய தண்டைனைய வ�ட �ைறவாக அைமய 
வாய்ப்�ண்�.
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தண்டைனையக் �றித்த அர� தரப்ப�ன் �ன்ைவப்�ைரக்�, அதாவ� உங்கள�ன் 
வழக்�டன் ஒப்ப�ட்� மதிப்ப�ட அவர்கள் சார்ந்தி�க்�ம் வழக்� ேபான்றவற்றிற்�  
ந�ங்கள் உடன்படவ�ல்ைல என்றால், உங்கள�ன் தண்டைன தண�ப்� வாதத்தின் ஒ� 

ப�தியாக ந�ங்கள் இைத நியாயப்ப�த்த ேவண்�ம்.

அர� தரப்� தன� �ன்ைவப்�ைரைய ��த்த ப�ற�, உங்கள�ன் தண்டைன 
தண�ப்� வாதத்ைத ந�திபதிய�டம் �ன்ைவக்�மா� ேகட்�க்ெகாள்ளப்ப�வ �ர்கள். 
வழங்கப்பட�ள்ள தண்டைனைய ந�திபதி கன�� ேநாக்�டன் அ�க, உங்கள�ன் 
வழக்கின் க�ைமைய மட்�ப்ப�த்த உதவக்��ய த�ந்த வ�வரங்கைள ந�ங்கள் 
ந�திபதிய�டம் �ன்ைவப்பேத தண்டைன தண�ப்� வாதத்தின் ேநாக்கமா�ம். 
அர� தரப்� ப�ந்�ைரத்த தண்டைனகள் அல்ல� �ன்ேனா� த�ர்ப்�கள் 
ஆகியவற்றில் உங்க�க்� உடன்பா�ல்ைல என்றால், அதைன ந�திமன்றத்திடம் 
ெத�வ�ப்பதற்�ம் இ� உங்க�க்� ஒ� வாய்ப்பா�ம். 

ப� 7: தண்டைன தண�ப்� வாதம் 

கீழ்க்காணப்ப�ம் அட்டவைணய�ல் ெபா�வாகத் தண்டைன தண�ப்� வாதங்கள�ல் 
காணப்ப�ம் காரண�கள் அடங்கி�ள்ளன. ஆய��ம், கீ�ள்ள அட்டவைணய�ல் 
இடம்ெபற்�ள்ள தண்டைன தண�ப்�க்கான காரண�கள் ��ைமயானைவ அல்ல. 
உங்கள�ன் வழக்கிற்கான த�ந்த தண்டைன தண�ப்� காரண�கைளக் �றித்� 
ஆேலாசைன வழங்க ஒ� வழக்கறிஞேர சிறந்தவர். 

அட்டவைண ��வைத�ம் கவனமாகப் பார்த்�, அவற்றில் எந்தக் காரண�கள் 
உங்கள் வழக்கின் �ழ்நிைலக்�ப் ெபா�ந்�ம் என்பைதப் ப�சீலைன ெசய்�ங்கள். 
வ�சாரைணக்� �ன்னதாகேவ  உங்கள�ன் தண்டைன தண�ப்� வாதத்ைத ந�ங்கள் 
தயார் ெசய்ய ேவண்�ம். தண்டைன தண�ப்� வாதம்  ந�திபதிய�டம் 
வாய்ெமாழியாகேவா அல்ல� எ�த்� வ�வத்திேலா �ன்ைவக்கப்படலாம். 
ஆய��ம், தண்டைன தண�ப்� வாதத்ைத வ�சாரைணக்� �ன்ேப தயா�த்� 
ந�திபதிய�டம் சமர்ப்ப�ப்பேத சிறந்த�. இ�, உங்கள�ன் தண்டைன தண�ப்� 
வாதத்ைதப் ப�சீலைன ெசய்ய ந�திபதிக்�ப் ேபாதிய அவகாசத்ைத வழங்�ம்.
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உங்கள�ன் எ�த்� வ�வ தண்டைன தண�ப்� வாதத்ைத ந�திபதிய�டம் ந�ங்கள் 
சமர்ப்ப�க்கிற�ர்கள் என்றால் அர� தரப்�க்�ம் ந�ங்கள் ஒ� நகைலத் தயா�க்க 
ேவண்�ம் என்பைதத் தய�ெசய்� கவனத்தில் ெகாள்ள�ம். இ� நகல்க�ம் 
ஒேர ேநரத்தில் சமர்ப்ப�க்கப்பட ேவண்�ம்.

�ற்ற ஒப்�தைலத் ெதாடர்ந்�, ந�ங்கள் �ன்ைவக்�ம் உங்கள�ன் தண்டைன 
தண�ப்�  வாதத்தில் ஏேத�ம் உ�திப்ப�த்தப்படாத �ற்�கைள எ�ப்ப�, அைவ 
உண்ைமெயன நி�பணமானால், �ற்றச்சாட்�(கள�ன்) ஏேத�ம் ஒ�

தண்டைன தண�ப்�க்கான காரண�கள் வ�ளக்கம்

வய�

எதிர்காலத் திட்டங்கள்

மனேநாய் ப�ரச்சிைனகள்

�ந்ைதய / பைழய �ற்றத்த�ர்ப்�கள்

ஒத்�ைழத்த அள�

இழப்ப��

�ற்றச்ெசயல்

�ண்�தல்

ந�ங்கள் 21 வயதிற்�ம் �ைறந்தவரா? இளம் �ற்றவாள�கள் 
இன்�ம் வளர்ச்சிக் காணக்��ய ப�வத்தில் 
இ�ப்பதா�ம், ம� வாழ்� ெப�ம் இயல்�ைடயவர்கள் 
என்பதா�ம், ெபா�வாக, ந�திமன்றங்கள் அவர்கள�டத்தில் 
ப�� காட்�ம்.

எதிர்காலத்தில் �ற்றச்ெசயல்கள�லி�ந்� வ�லகி இ�க்க 
ேவண்�ெமன்ற எண்ணம்.
தண்டைனைய நிைறேவற்றிய ப�ற� �ற்றச்ெசயல்கள�ல் 
இ�ந்� ந�ங்கள் வ�லகி இ�ப்பைத உ�திப�த்த என்ன 
ெசய்யத் திட்டமிட்�ள்ள �ர்கள்?

�ற்றச்ெசயைலப் ��ய ந�ங்கள் அ�பவ�க்�ம் ஏேத�ம் 
மனநலப் ப�ரச்சிைன பங்கள�த்த� என்� காண்ப�ப்பதற்� 
உங்கள�டம் ஏேத�ம் ம�த்�வ ஆவணங்கள் உள்ளனவா?

ந�ங்கள் �ந்ைதய �ற்றத்த�ர்ப்� எ��ம் இல்லாதவரா?
இ� தான் உங்கள�ன் �தல் �ற்றமா?

ந�ங்கள் ெசய்ததற்� வ�ந்�வதால் �ன்பாகேவ 
�ற்றத்ைத      ஒப்�க்ெகாண்�ர்களா? 
காவல் �ைறய�னேரா� ஒத்�ைழத்த�ர்களா? *எ.�. 
உடன் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவைரச் சார்ந்த �லன் 
வ�சாரைணய�ல்  அவர்க�க்� உத�வ�.

ந�ங்கள் காவல் �ைறய�டம் சரணைடந்த�ர்களா?

பாதிக்கப்பட்டவ�க்�ச் ெசய்த த�ங்ைகக் �ைறக்க 
�யன்ற�ர்களா?
ந�ங்கள் பாதிக்கப்பட்டவ�க்� இழப்ப�� ெகா�த்த�ர்களா?

அந்தக் �ற்றச்ெசயலில் இ�ந்� ந�ங்கள் பலன் 
அைடந்த�ர்களா?
வ�ைளவ�க்கப்பட்ட த�ங்� க�ைமயானதா? 
�ற்றச்ெசயலில் உங்கள�ன் பங்� எந்த அள�க்கி�ந்த�?

ந�ங்கள் ஏன் இந்தக் �ற்றச்ெசயைலப் ��ந்த�ர்கள்?
ந�ங்கள் அந்தக் �ற்றச்ெசயைலச் ெசய்�ம்ப� 
ெந�க்கப்பட்�ர்களா? அ� என்ன ெந�க்�தல் மற்�ம், 
அ� எங்கி�ந்� வந்த�?
ேவெறா�வ�டத்திலி�ந்� கட்டைளகைளப் ெபற்�க் 
ெகாண்��ந்த�ர்களா?
�ன்�ட்�ேய �ற்றச்ெசயைலத் திட்டமிட்�ர்களா?

�ற்றத்ைதச் ெசய்ய ந�ங்கள் �ண்டப்பட்�ர்களா? ஆம் 
என்றால், எவ்வா�? 
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�� உங்க�க்� எதிராக நி�ப�க்கப்படவ�ல்ைல என்� ெபா�ள்ப�வேதா�, 
உங்கள�ன் �ற்ற ஒப்�தலில் �ரண்பா�கைள எ�ப்ப��ள்ள �ர்கள் என்� ந�திமன்றம் 
க��ம் என்பைதக் கவனத்தில் ெகாள்ள�ம். �ற்றச்சாட்�ல் இடம்ெபற்�ள்ள 
ஒவ்ெவா� ��ம் உங்க�க்� எதிராக நி�ப�க்கப்பட்�வ�ட்ட� என்� ந�திமன்றம் 
மனநிைறவைடந்தால் மட்�ேம ந�ங்கள் �ற்றம் நி�ப�க்கப்பட்டவர் என்� 
�ற்றத்த�ர்ப்� பதி� ெசய்யப்பட ���ம் என்பேத இதற்�க் காரணம். ந�ங்கள், 
உங்கள�ன் �ற்ற ஒப்�தலில் �ரண்பா�கைள எ�ப்ப�யதால் ஏற்ப�ம் வ�ைள� 
என்னெவன்றால், ந�திமன்றம் உங்கள�ன் வழக்ைக வ�சாரைணக்� 
அ�ப்�வதற்கான உத்தர�கைள வழங்�ம். ப�ற�, வ�சாரைணக்கான 
உத்தர�கைளப் ெபற ந�ங்கள் ந�திமன்றத்திற்�த் தி�ம்ப வர ேவண்�ம் என்� 
எதிர்ப்பார்க்கப்ப�வ �ர்கள் மற்�ம் அர� தரப்� ஒ� வ�சாரைணக்� அவசியமான 
எல்லாச் சாட்சியங்கைள�ம்  �ன்ைவப்பதற்�த் தயாராக ேவண்�ம். ேமல் 
�ட்�க்காட்�யப�, ஆரம்பக்கட்டத்திேலேய ந�ங்கள் ெத�வ�க்�ம் உங்கள�ன் 
�ற்ற ஒப்�தல், ந�ங்கள் �ற்றத்ைத உணர்ந்ததால் ஏற்பட்ட வ�த்தத்ைதக் 
�றிக்கிற� என்� ந�திமன்றம் மனநிைறவைடந்தால், உங்கள�ன் ஆரம்பக்கட்ட 
�ற்ற ஒப்�தைலத் தண்டைன   வ�திப்ப�ன்ேபா� ந�திமன்றம் உங்க�க்�ச் 
சாதகமாக ப�சீலிக்�ம்.

உங்கள�ன் தண்டைன தண�ப்� வாதத்ைத ந�ங்கள் சமர்ப்ப�த்த ப�ற�, அதற்�ப் 
பதில் அள�க்க  அர� தரப்ப�ற்� ஒ� வாய்ப்� உள்ள�.  

ப� 8: அர� தரப்ப�ன்  பதில்

ந�ங்க�ம், மற்�ம் அர� தரப்�ம் ெசால்வைதக் ேகட்ட ப�ற�, வ�திக்கப்பட 
ேவண்�ய  த�ந்த தண்டைனைய ந�திபதி ப�சீலிப்பார். ந�திபதிய�ன் ��வ�ல் 
பங்கள�க்கக்��ய ப�சீலைனகள�ன் உதாரணங்கள் ப�ன்வ�மா�:

ப� 9: தண்டைன த�ர்ப்�ைரத்தல்

�ற்றச்ெசயலின் தன்ைம மற்�ம் த�வ�ரம். 

ந�ங்கள் �ற்றச்ெசயைலப் ��ந்த �ழ்நிைலகள்.

எந்த அள�க்�த் திட்டம் த�ட்டப்பட்ட�.

வ�ைளவ�க்கப்பட்ட த�ங்கின் அள� மற்�ம் தன்ைம.

உங்கள�ன் �ற்றவ�யல் வரலா�.

தன�ப்பட்ட தண்டைன தண�ப்�க்கான �ழ்நிைலகள்.
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ந�திபதி தயாரான�டன், அவர் தண்டைன த�ர்ப்ைப அறிவ�ப்பார். இ�, 
தண்டைன தண�ப்� வாதத்ைதக் ேகட்ட ப�ற� உடன�யாகேவா, அல்ல� ஓர் 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட வ�சாரைணய�ன் ேபாேதா இடம் ெபறலாம்.

தண்டைன த�ர்ப்ப�ல் உங்க�க்� மனநிைற� இல்ைல என்றால், தண்டைன 
த�ர்ப்� வழங்கப்பட்டதிலி�த்� 14 நாள்காட்� நாட்க�க்�ள் ந�ங்கள் ஒ� 
ேமல்�ைறய�ட்ைடத் தாக்கல் ெசய்யலாம். ேமல்�ைறய�� பற்றிய ேமல் 
வ�வரங்கைள அத்தியாயம் 7-ல் காணலாம். 

உங்க�க்�ச் சிைறத் தண்டைன வ�திக்கப்பட்டால், உங்கள�ன் தண்டைனைய 
ந�ங்கள்  உடன�யாக நிைறேவற்ற ெதாடங்க ேவண்�ம். என��ம், 
வழக்கத்திற்� மாறான �றிப்ப�ட்ட �ழ்நிைலகள�ல், உங்கள�ன் 
தண்டைனையத் �வங்�வைதத் தள்ள�ப்ேபா�மா� ந�ங்கள் ந�திமன்றத்திடம்  
ேகட்�க் ெகாள்ளலாம்.
உங்கள�ன் தண்டைனையத் �வங்�வைதத் தள்ள�ப்ேபாட ந�ங்கள் வ��ம்ப�னால், 
தண்டைன த�ர்ப்� அறிவ�க்கப்பட்ட உடேன ந�ங்கள் ந�திமன்றத்திடம் ெத�வ�க்க 
ேவண்�ம். உங்கள�ன் ேகா�க்ைக ெசல்�ப�யா�ம் காரணங்கேளா� 
சமர்ப்ப�க்கப்பட ேவண்�ம். ந�ங்கள் ப�ைணய�ல் இ�ந்தால், உங்க�க்�ப் ப�ைண 
வழங்கியவ�ம் உங்க�டன் ந�திமன்றத்தில் ேதான்றி உங்கள�ன் ேகா�க்ைகக்�ச் 
சம்மதம் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். உங்கள�ன்  ேகா�க்ைகக்�ப் பதில் அள�க்�ம்ப� 
அர� தரப்ப�டம் ேகட்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். தண்டைனையத் �வங்�வைதத் 
தள்ள�ப்ேபாட ந�ங்கள் சமர்ப்ப�க்�ம் வ�ண்ணப்பத்ைத அவர்கள் எதிர்க்கலாம் 
அல்ல� அதற்�ச் சம்மதிக்கலாம். அர� தரப்� சம்மதம் ெத�வ�த்தா�ம், அவர்கள் 
ெப�ம்பா�ம் ப�ைண வழங்கப்படேவண்�ம் என்ேறா அல்ல� நடப்ப��ள்ள 
ப�ைண ெதாைகைய அதிக�க்�ம்ப�ேயா வ�ண்ணப்ப�க்கலாம் என்பைத நிைனவ�ல் 
ெகாள்�ங்கள். 

தண்டைனையத் �வங்�வைதத் தள்ள�ப்ேபாட ந�ங்கள் சமர்ப்ப�க்�ம் 
வ�ண்ணப்பம் ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்டால், ந�திபதி ெப�ம்பா�ம் சில 
நிபந்தைனகைள வ�திப்பார். அவற்�க்� ந�ங்கள் இணங்க ேவண்�ம். �றிப்பாக,  
தள்ள�ப்ேபாடப்பட்ட கால கட்டத்தின் இ�திய�ல் ந�ங்கள் ந�திமன்றத்திடம் 
சரணைடய  ேவண்�ம்.

ப� 10: தண்டைனையத் தள்ள�ப்ேபா�தல்/ஒத்திைவத்தல்

ந�திபதிய�ன் த�ர்ப்ப�ல் உங்க�க்� மனநிைற� இல்ைல என்றால், �ற்றத்த�ர்ப்� 
அல்ல� தண்டைன த�ர்ப்� அல்ல� இரண்�க்�ம் எதிராக ேமல் �ைறய�� தாக்கல் 

ெசய்வ� எப்ப� என்� அத்தியாயம் 7-ல் காண�ம்.
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ப�ைண வழங்கி அல்ல� நடப்ப��ள்ள ப�ைண ெதாைகைய அதிக�த்� ந�திபதி 
உங்கள�ன் வ�ண்ணப்பத்ைத ஏற்�க்ெகாண்டப்ப�ற�, ப�ைண ெதாைகைய 
உங்களால் ெச�த்த ��யாவ�ட்டால், தண்டைனையத் �வங்�வைதத் 
தள்ள�ப்ேபா�ம் வ�ண்ணப்பம் வழங்கப்படா�. இச்�ழலில், உங்கள�ன் தண்டைன 
உடேன ெதாடங்�ம்.

(D) நி�ட்டன் வ�சாரைண 

�ற்றவாள�ெயனத் த�ர்ப்பள�க்கப்பட்ட ஒ� நப�க்� வ�திக்கப்படக் ��ய 
தண்டைனையக் �றிப்ப�டத்தக்க வைகய�ல் பாதிக்க ��ய உண்ைம 
வ�வரங்கைளக் �றித்� சர்ச்ைச எ�ம்ேபா�, தண்டைன வ�திப்� 
ெசயல்�ைறய�ன் எந்தக் கட்டத்தி�ம் ஒ� நி�ட்டன் வ�சாரைண 
நடத்தப்படலாம். இ� ஒ� ‘நி�ட்டன் வ�சாரைண’ என ெபா�வாக அைழக்கப்ப�ம். 
இவ்வாறான ஒ� சர்ச்ைசய�ன் எ�த்�க்காட்�கள�ல், �ற்றச்சாட்டப்பட்டவர் 
�ற்றச்ெசயைலப்(கைளப்) ���ம்ேபா� தன் �ற்றப்ெபா�ப்ப�ன் அளைவக் 
(அதாவ� பழி ெபா�ப்ேபற்�) �ைறக்�ம் வைகய�ல் ஒ� மனநல ேநாயால் 
பாதிக்கப்பட்��ந்தாரா என்பைதக் �றித்த �ரண்பாடான ம�த்�வ அறிக்ைககள், 
�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் தன் தண்டைன தண�ப்� வாதத்தில் சார்ந்தி�க்�ம் ஓர் 
உள்ளப�யான உண்ைம வ�வரேமா அல்ல� வாக்��லேமா அல்ல� 
�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் தன் �ந்ைதய / பைழய �ற்றத்த�ர்ப்�கைள ம�ப்ப� 
ஆகியைவ அடங்�ம். இவ்வாறான �ழ்நிைலகள�ல் ந�திமன்றம் ஒ� நி�ட்டன் 
வ�சாரைணைய நடத்�ம். 

ஒ� நி�ட்டன் வ�சாரைண ஒ� வழக்� வ�சாரைணையப் ேபால நடத்தப்ப�கிற�. 
�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் மற்�ம் அர� தரப்� இ�வ�ேம  தங்கள�ன் 
�ன்ைவப்�ைரகைள வழங்�வதற்� �ன் அவரவர் சாட்சிகைள அைழக்க 
வாய்ப்பள�க்கப்ப�ம். நி�ட்டன் வ�சாரைணய�ல் சாட்சிகைள வ�சா�ப்பதற்கான 
நைட�ைற ஒ� வழக்� வ�சாரைணய�ல்  காணப்ப�வைதப் ேபாலேவ 3 
கட்டங்கைளக் ெகாண்ட�. அைவ (i) ேநர� வ�சாரைண; (ii) ��க்� வ�சாரைண; 
மற்�ம் (iii) ம� வ�சாரைண. சாட்சிகைளப் வ�சா�ப்பைதப் பற்றி ேம�ம் தகவல் 
ெபற, அத்தியாயம் 5-ைதக் (வழக்� வ�சாரைணகள்) காண�ம்.

நி�ட்டன் வ�சாரைணய�ன் ��வ�ல், சர்ச்ைசக்��ய உண்ைம வ�வரத்ைதப் 
பற்றிய தன� ��ைவ ந�திபதி அறிவ�ப்பார். ��� ெசய்யப்பட்ட ப�ற�, ந�திபதி 
தண்டைன வ�திப்� ெசயல்�ைறய�ன் மற்றவற்ைற ம�ண்�ம் ெதாடங்�வார்.
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(C)   ேமல்�ைறய�ட்�ன் ெபா�ட்� வழங்கப்ப�ம் ப�ைண 

(B)   ேமல்�ைறய�ட்� நைட�ைற

(A)   ேமல்�ைறய�� என்றால் என்ன?

ேமல்�ைறய��
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அத்தியாயம் 7

ேமல்�ைறய��

(A) ேமல்�ைறய�� என்றால் என்ன?

கீழ் ந�திமன்றம் வழங்கிய த�ர்ப்ப�ல் மனநிைற�ப்ெபறாத ஒ� தரப்ப�னர், அைத 
மாற்�ம்ப� ஒ� ேமல்�ைறய�� ந�திமன்றத்தில் வழக்� தாக்கல் ெசய்வேத 
ேமல்�ைறய�� என்பதா�ம். ஒ� ேமல்�ைறய�ட்ைட ந�ங்கேளா அல்ல� 
வழக்� ெதா�க்�ம் அர� தரப்ேபா தாக்கல் ெசய்யலாம். ந�திமன்றம் எ�த்த 
��வ�ல் இ� தரப்ப�ற்�ம் சம்மதமில்ைல என்றால், இ� தரப்ப�ன�ம் 
ேமல்�ைறய�� ெசய்யலாம்.

(1) எவற்�க்� எதிராக ேமல்�ைறய�� ெசய்யலாம்? 

ந�திபதி எ�த்த ஒ� ���க்� எதிராக மட்�ேம ந�ங்கள் ேமல்�ைறய�� 
ெசய்யலாம். இதன் ெபா�ள் என்னெவன்றால், ந�ங்கள் �ற்றத்ைத 
ஒப்�க்ெகாண்டதன் காரணமாக ந�ங்கள் �ற்றவாள� என த�ர்ப்�ைரக்கப்பட்��ந்தால், 
த�ர்ப்�ைரக்ெகதிராக ந�ங்கள் ேமல்�ைறய�� ெசய்ய இயலா�. ேதைவ இ�ந்தால்,  
உங்க�க்� வழங்கப்பட்ட தண்டைனக்ெகதிராக ந�ங்கள் ேமல்�ைறய�� 
ெசய்யலாம். என��ம், ஒ� வழக்� வ�சாரைணக்�ப் ப�ற�, ந�ங்கள் 
�ற்றவாள�ெயனத் த�ர்ப்�ைரக்கப்பட்� உங்க�க்�த் தண்டைன 
வ�திக்கப்பட்��ந்தால், �ற்றவாள� என்ற த�ர்ப்�ைரக்ெகதிராகேவா, 
தண்டைனக்ெகதிராகேவா அல்ல� இரண்�க்�ம் எதிராகேவா ேமல்�ைறய�� 
ெசய்வைதப்பற்றி ந�ங்கள் ��� ெசய்யலாம்.

(2) தண்டைன வ�திக்கப்பட்ட ப�ற� என் �ற்ற ஒப்�தைல ம�ட்�க்ெகாள்வதற்� 
நான் ேமல்�ைறய�� ஒன்ைறத் தாக்கல் ெசய்ய ���மா? 

��யா�. உங்க�க்� எதிரான �ற்றத்த�ர்ப்ைபத் தள்�ப� ெசய்ய உயர் 
ந�திமன்றத்தில் �ற்றவ�யல் தி�த்த வ�சாரைண ஒன்�க்� ந�ங்கள் 
வ�ண்ணப்ப�க்க ேவண்�ம்.

(B) ேமல்�ைறய�ட்� நைட�ைற

ந�ங்கள் ேமல்�ைறய�� அறிவ�ப்ைப (Notice of Appeal) நிைற� ெசய்�  அதன் 
ஒ� நகைல அர� ந�திமன்றங்கள�ன் 2-ம் தளத்தில் அைமந்�ள்ள மத்திய 
பதிவகத்தில் சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம். சமர்ப்ப�க்�ம்ேபா� 

(1) நான் எவ்வா� என் ேமல்�ைறய�ட்ைடத் தாக்கல் ெசய்வ�?

ஒ� �ற்றத்ைத ந�ங்கள் ஒப்�க்ெகாண்டால், உங்க�க்� வ�திக்கப்பட்ட 
தண்டைனக்ெகதிராக மட்�ேம ந�ங்கள் ேமல்�ைறய�� ெசய்யலாம். வழக்� 

வ�சாரைணக்�ப் ப�ற� ந�ங்கள் �ற்றவாள�ெயனத் த�ர்ப்�ைரக்கப்பட்��ந்தால், 
த�ர்ப்�ைரக்ெகதிராகேவா, தண்டைனக்ெகதிராகேவா அல்ல� இரண்�க்�ம் 

எதிராகேவா ந�ங்கள் ேமல்�ைறய�� ெசய்யலாம்.
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(2) ேமல்�ைறய�� ெசய்வதற்� எனக்� காலக்ெக� உண்டா? 

தண்டைன வ�திக்கப்பட்ட அல்ல� ஆைண ப�றப்ப�க்கப்பட்ட 14 நாள்காட்� 

நாட்க�க்�ள்8 (வார இ�தி நாட்கள் உள்பட, தண்டைன வ�திக்கப்பட்ட நாைளச் 
ேசர்க்காமல்) ந�ங்கள் ேமல்�ைறய�ட்ைடத் தாக்கல் ெசய்ய ேவண்�ம்.

அந்தக் காலக்ெக�ைவ ந�ங்கள் ம�றிய��ந்தால், உங்கள�ன் ேமல்�ைறய�ட்ைடத் 
தாக்கல் ெசய்வதற்கான கால ந�ட்�ப்�க்� வ�ண்ணப்ப�க்க உயர் ந�திமன்றத்தில் 
�ற்றவ�யல் ேகா�க்ைக ம� (Criminal Motion) ஒன்ைற ந�ங்கள் தாக்கல் ெசய்ய 
ேவண்�ம். உயர் ந�திமன்ற ந�திபதி உங்க�க்�க் கால ந�ட்�ப்ைப வழங்கினால், 
ந�ங்கள், ேமல்�ைறய�� அறிவ�ப்ைப உயர் ந�திமன்ற ந�திபதி வழங்கிய அந்தக் 
கால ந�ட்�ப்�க்�ள், அர� ந�திமன்றங்கள�ல் தாக்கல் ெசய்ய ேவண்�ம். 

கட்டணம்7 ஒன்�  ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். வழிகாட்� �த்தகத்தின் ப�ன்�றம் 
ேமல்�ைறய�� அறிவ�ப்ப�ன் மாதி� ஒன்ைறக் காணலாம்.

ேமல்�ைறய�ட்�டன் ெதாடர்�ைடய ஏேத�ம் அறிவ�ப்�கள் அல்ல� 
ஆவணங்கள்  ஆகியவற்ைற உங்கள�டம் சார்� ெசய்வதற்� ேமல்�ைறய�� 
அறிவ�ப்ப�ல் �கவ� ஒன்� �றிப்ப�டப்பட்��க்க ேவண்�ம். அேதா�, 
உங்கள�ன் அைடயாள அட்ைடய�ன் நகல் ஒன்�ம் உங்கள�ன் ெதாடர்� 
எண்�ம் வழங்கப்பட ேவண்�ம். உங்கைளப் ப�ரதிநிதிக்க ஒ� வழக்கறிஞர் 
இ�ந்தால், ந�ங்கள், உங்கள�ன் வழக்கறிஞ�ன் ெபயர், �றிப்� எண், �கவ�, 
ெதாைலேபசி மற்�ம் ெதாைலப�ரதி எண்கள் ஆகியவற்ைற ேமல்�ைறய�� 
அறிவ�ப்ப�ல் ேசர்த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். ஒ� நி�வனத்தின் சார்பாக ந�ங்கள் 
ேமல்�ைறய�ட்ைடத் தாக்கல் ெசய்கிற�ர்கள் என்றால், தய�ெசய்� உங்கள�ன் 
நி�வனத்திலி�ந்� அதிகாரம் வழங்�ம் ஒ� ெசல்லத்தக்க அதிகார�ைற 
க�தம் ஒன்ைற�ம் (Letter of Authorisation) அத�டன் இைணக்க ேவண்�ம். 
அந்த ேமல்�ைறய�� அறிவ�ப்ப�ல், உங்கள�ன் நி�வனத்தின் சார்பாக ந�ங்கள் 
ைகெயாப்பமிட ேவண்�ம்.

ந�ங்கள், உங்கள�ன் ேமல்�ைறய�� அறிவ�ப்ைப 14 நாள்காட்� நாட்க�க்�ள் 
(தண்டைன வ�திக்கப்பட்ட நாைளச் ேசர்க்காமல்) தாக்கல் ெசய்ய ேவண்�ம். 

இல்ைலெயன�ல், ந�ங்கள் உயர் ந�திமன்றம் வழங்கக்��ய கால ந�ட்�ப்ப�ற்கான 
ேகா�க்ைகையத் தாக்கல் ெசய்ய ேவண்�ம்.

7  2 ஜனவ� 2011–க்� �ன்பாக �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�க்� $5 கட்டணம், 2 ஜனவ� 2011-க்�ப் ப�ற� 
�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�க்� $50 கட்டணம் (இதில் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள கட்டணங்கள் 2017 வைர ச�யானைவ). 
8  �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர், 2 ஜனவ� 2011-க்� �ன்பாக �ற்றஞ்சாட்டப்பட்��ந்தால், 10 நாள்காட்� 
நாட்களா�ம்.
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(3) என� ேமல்�ைறய�� அறிவ�ப்� தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட ப�ற� என்ன நடக்�ம்?

ேமல்�ைறய�� அறிவ�ப்� தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட ப�ற�, த�ர்ப்�க்கான காரணம் 
என்ற ஆவணத்ைத (Grounds of Decision) ந�திமன்றம் தயா�க்�ம். இந்தத் 
த�ர்ப்�க்கான காரணம் என்ற ஆவணத்தில், ந�திபதி எ�த்த ��வ�ற்கான 
காரணங்கள் அடங்கிய��க்�ம். 

இந்தத் த�ர்ப்�க்கான காரணம் என்ற ஆவணம் தயாரான�டன், அதன் நகல் 
ஒன்� ெகா�யர் ேசைவ (Courier Service) வழியாக உங்கள�டம் அல்ல� உங்கள�ன் 
வழக்கறிஞ�டம் ெகாண்� ேசர்க்கப்ப�ம். த�ர்ப்�க்கான காரணம் என்ற 
ஆவணத்ைத�ம் (Grounds of Decision) சாட்சியக் �றிப்�கைள�ம் (Notes of Evidence) 
ந�ங்கள் ெபற்�க்ெகாண்ட ப�ற�, இன்ன�ம் ந�ங்கள் ேமல்�ைறய�ட்ைடத் 
ெதாடரப்ேபாகிற�ர்களா என்� மிகக் கவனமாக ப�சீலைன ெசய்�ங்கள். 
ேமல்�ைறய�ட்ைடத் ெதாடர ேவண்�ம் என்ற ��ைவச் ெசய்வதற்� �ன்� 
உங்கள�ன் ேமல்�ைறய�ட்�ல் உள்ள நற்த�திகள் �றித்� ந�ங்கள் சட்ட 
ஆேலாசைன ெபற வ��ம்பலாம்.

(4) த�ர்ப்�க்கான காரணம் என்ற ஆவணத்ைதப் (Grounds of Decision) பார்த்�வ�ட்ேடன். 
ேமல் �ைறய�ட்ைடத் ெதாடர நான் இன்ன�ம் வ��ம்�கிேறன். அ�த்� நான் 
என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்?

ந�ங்கள் இன்ன�ம் உங்கள�ன் ேமல்�ைறய�ட்ைடத் ெதாடர வ��ம்ப�னால், 
மத்திய  பதிவகத்தில் (அர� ந�திமன்றங்கள் தளம் 2-ல் அைமந்�ள்ள�) 
ேமல்�ைறய�� ம� ஒன்ைறத் தாக்கல் ெசய்ய ேவண்�ம். த�ர்ப்�க்கான 
காரணம்  என்ற ஆவணம் (Grounds of Decision) மற்�ம் சாட்சியக் �றிப்�கள் 
(Notes of Evidence) ஆகியைவ உங்கள�டம் சார்�  ெசய்யப்பட்ட 14 நாள்காட்� 

நாட்க�க்�ள்9 உங்கள�ன் ம� தாக்கல் ெசய்யப்பட ேவண்�ம். அந்தக் 
காலக்ெக��க்�ள் உங்கள�ன் ம� தாக்கல் ெசய்யப்படவ�ல்ைல என்றால், 
அந்த ேமல்�ைறய�� ம�ட்�க்ெகாள்ளப்பட்டதாகக் க�தப்பட்�, வ�சாரைண 
ந�திமன்றம் அதன் தண்டைன அல்ல� ஆைணைய அமல்ப�த்�ம்.
 
ந�ங்கள் உங்கள�ன் ம�ைவத் தாக்கல் ெசய்தி�ந்தால், உயர் ந�திமன்றம் 
உங்கள�ன் ேமல் �ைறய�� வ�சாரைண ேததிகைளக் �றித்� உ�ய 
காலத்தில் உங்க�க்� அறிவ�க்�ம்.

9  �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர், 2 ஜனவ� 2011-க்� �ன்பாகக் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்��ந்தால், 10 நாள்காட்� 
நாட்களா�ம்.



88
�யமாக வழக்கா�ம் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்க�க்கான வழிகாட்� �த்தகம்

(C) ேமல்�ைறய�ட்�ன் ெபா�ட்� வழங்கப்ப�ம் ப�ைண

உங்க�க்�ச் சிைறத் தண்டைன வ�திக்கப்பட்��ந்தால், ேமல்�ைறய�ட்�ன் 
ெபா�ட்� வழங்கப்ப�ம் ப�ைணய�ல் உங்கைள வ��வ�க்�ம்ப� ந�ங்கள் 
ந�திபதிய�டம் வ�ண்ணப்பம் ெசய்யலாம். இ�, உயர் ந�திமன்றத்தில் உங்கள�ன் 
ேமல்�ைறய�� வ�சா�த்� ���ெப�ம் வைர உங்க�க்� வ�திக்கப்பட்ட 
சிைறத் தண்டைனைய ந�ங்கள் ெதாடங்�வைதத் ஒத்திைவப்பதற்கான ஒ� 
ேவண்�ேகாளா�ம். உங்கள�ன் ேவண்�ேகாைள ஏற்�க்ெகாள்வதா அல்ல� 
நிராக�ப்பதா என்பைத ��� ெசய்வதற்� �ன்பாக, அர� தரப்� வழக்கறிஞ�ன் 
க�த்ைத ந�திமன்றம் ேகட்டறி�ம்.
 
உங்கள�ன் வ�ண்ணப்பத்திற்� எதிர்ப்ப�ல்லாவ�ட்டா�ம், அேநகமாக, அர� தரப்� 
உங்கள�ன் ப�ைண ெதாைகைய உயர்த்த வ�ண்ணப்ப�க்�ம். உங்களால் ப�ைணய�ல் 
ெவள�ேயற ��யவ�ல்ைல என்றால், உங்க�க்� வ�திக்கப்பட்ட சிைறத் 
தண்டைனைய ந�ங்கள் உடன�யாக  நிைறேவற்ற ெதாடங்�வ �ர்கள்.

ஆனால், ேமல்�ைறய�ட்�ன் ெபா�ட்� வழங்கப்ப�ம் ப�ைணய�ல் ந�ங்கள் 
வ��வ�க்கப்பட்டால், அந்தப் ப�ைணக்� உட்பட்ட வ�தி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகள் ஆகியவற்�க்� ந�ங்கள் கீழ்ப்ப�ய ேவண்�ம். வழக்கமாக, 
ேமல்�ைறய�ட்ைடத் ெதாடரப் ேபாவதில்ைல என்� ந�ங்கள் ��� ெசய்தால், 
உங்க�க்� வ�திக்கப்பட்ட தண்டைனைய நிைறேவற்ற ந�திமன்றத்தில் ந�ங்கள் 
சரணைடய ேவண்�ம் என்ற நிபந்தைன�ம் இதில் அடங்�ம். உங்கள�ன் 
ேமல்�ைறய�ட்ைட ந�ங்கள் ெதாடர்ந்தால் உங்கள�ன் ேமல்�ைறய�� 
வ�சாரைணக்� ந�ங்கள் ந�திமன்றத்திற்� வர ேவண்�ம்.

ந�ங்கள் சரணைடயத் தவறினால், உங்க�க்� எதிராக ப��யாைண ஒன்� 
ப�றப்ப�க்கப்ப�ம். ந�ங்கள் ைக� ெசய்யப்பட்� ந�திமன்றத்திற்�க் 
ெகாண்�வரப்ப�வ �ர்கள். அதன் ப�ற�, தண்டைனைய நிைறேவற்ற சிைற 
இலாக்காவ�டம் ஒப்பைடக்கப்ப�வ �ர்கள். 

த�ர்ப்�க்கான காரணம் என்ற ஆவணம் (Grounds of Decision) மற்�ம் சாட்சியக் 
�றிப்�கள் (Notes of Evidence) ஆகியவற்ைறப் ெபற்�க்ெகாண்ட 14 நாள்காட்� 

நாட்க�க்�ள் உங்கள�ன் ேமல்�ைறய�� ம�ைவ ந�ங்கள் தாக்கல் ெசய்ய ேவண்�ம். 
இல்ைலெயன�ல், அந்த ேமல்�ைறய�� ம�ட்�க்ெகாள்ளப்பட்டதாகக் க�தப்ப�ம்.
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தண்டைன 
வ�திக்கப்பட்ட 

அல்ல� ஆைண 
ப�றப்ப�க்கப்பட்ட 
14 நாள்காட்� 
நாட்க�க்�ள் 
ேமல்�ைறய��  

அறிவ�ப்� தாக்கல் 
ெசய்யப்பட 
ேவண்�ம்.

ஆவணங்கள் 
கிைடக்க 

ெபற்றதிலி�ந்� 
14 நாள்காட்� 
நாட்க�க்�ள் 
ேமல்�ைறய�� 
ம� தாக்கல் 
ெசய்யப்பட 
ேவண்�ம்.

த�ர்ப்�க்கான 
காரணங்கள் 

மற்�ம்  சாட்சியக் 
�றிப்�கள் தயார் 
ெசய்யப்பட்� 
உங்கள�டம் 

ஒப்பைடக்கப்ப�ம்.



08
ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட 
வழக்� 
நிர்வாக �ைற (ICMS) 
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அத்தியாயம் 8 

ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட வழக்� நிர்வாக �ைற (ICMS) 

மின்ன�யல் தாக்கல் �ைறப்ப� உங்கள�ன் ஆவணங்கைள 

ந�திமன்றத்தில் தாக்கல் ெசய்வதற்கான ஒ� ��த வழிகாட்�

ஏன் ICMS?

ICMS-ையப் பயன்ப�த்த 
ேதைவயானைவ

பதி� ெசய்தல் மற்�ம் 
உள் ��தல்

மின்ன�யல்-வழக்� 
ேகாப்ைப (eCase file) 
அ�க அ�மதி

ெதாழில்�ட்ப 
சிரமங்கள்

ஆவணங்கைள�ம் மற்�ம் வ�ண்ணப்பங்கைள�ம் ந�திமன்றத்தில் 
தாக்கல் ெசய்வதற்�ம், வழக்ைகச் சார்� ெசய்வதற்�ம் ICMS 
உங்க�க்� உத�கிற�.

மின்ன�யல்-தாக்கைல (e-filing) ஒ� நாள் ெபா�தின் எந்த 
ேநரத்தி�ம் ெசய்யலாம்.

ஆவணங்கைளப் பதிேவற்றம் ெசய்வதில் அல்ல� பார்ைவய��வதில் 
அல்ல� வ�ண்ணப்பங்கள் ெசய்வதில் உங்க�க்�த் ெதாழில்�ட்ப 
சிரமங்கள் ஏேத�ம் இ�ந்தால், 1800 5878423 என்ற எண்ைண 
அைழத்� அல்ல� contact@statecourts.gov.sg-க்� மின்னஞ்சல் அ�ப்ப� 
ந�ங்கள் உதவ� ெபறலாம்.

அர� ந�திமன்றங்கள�ன் இைணயத்தளத்தில் இ�க்�ம் ICMS 
"�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்க�க்கான ஒ� ��த வழிக்காட்�"-ைய�ம் 
ந�ங்கள் காணலாம்.

ஒ� சட்ட அமலாக்க �கவம் உங்க�க்� எதிராக 
�ற்றச்சாட்�கைளத் தாக்கல் ெசய்தி�ந்தால், உங்க�க்� 
�ைழ��ைம வழங்கப்ப�ம். உங்கள�ன் சிங்பாஸ்-ையப் (SingPass) 
பயன்ப�த்தி உள் �ைழய ேவண்�ம். 

வழக்கறிஞரால் ப�ரதிநிதிக்கப்படாத �யமாக வழக்கா�ம் 
�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்க�ம்: 

ஒ� ந�திமன்ற நிகழ்� இடம்ெப�ம் ேததிைய மாற்ற ஒ� 
வ�ண்ணப்பத்ைதச் சமர்ப்ப�க்கலாம்.
சிங்கப்�ைர வ�ட்� ெவள��ர் பயணம் ெசல்ல ஒ� 
வ�ண்ணப்பத்ைதச் சமர்ப்ப�க்கலாம். 
ந�திமன்ற அறிவ�ப்�/வழக்� வ�சாரைண ேததிைய ந�க்�ம்ப� 
ேகட்�க்ெகாள்ளலாம்.  
ப�ைண சம்பந்தப்பட்ட மாற்றங்கள் ெசய்வதற்� ஓர் அறிவ�ப்� 
ேததி வழங்�மா� ேகட்�க் ெகாள்ளலாம். 
உங்கள�ன் வழக்�த் ெதாடர்பான ந�திமன்றப் பதி�கைள 
வழங்�மா� ேகட்�க்ெகாள்ளலாம்.
ஆவணங்கைளப் பதிேவற்றம் ெசய்யலாம்.

உங்கள�ன் சிங்பாஸ் (SingPass) பயனர் ெபயர் மற்�ம் இரட்ைட 
மைறச்ெசால் �ைறேயா� (2-Factor Authentication) அைமந்த 
கட�ச்ெசால்�டன் ந�ங்கள் உள் �க ேவண்�ம்.

இைணயம் இைணப்�ள்ள தன�நபர் கண�ன�.
ஓர் இைணய உலாவ� – �ேராம் (Chrome), ஃபயர்ஃபாக்ஸ் (Firefox), 
இன்டர்ெநட் எக்ஸ்�ேளாரர் (Internet Explorer) 9-ம் பதிப்� அல்ல� 
அதற்�ம் ேமல் அல்ல� சஃபா� (Safari).
அேடாப� �டர் (Adobe Reader) - வழக்� ஆவணங்கைளப் பார்ைவய�ட.
ைமக்ேராசாஃப்ட் வர்� (Microsoft Word) அல்ல� ப��எஃப் (PDF)  
வ�வத்திலான ஆவணங்கள்.
மின்ன�யல்-தாக்கல் ெசய்வதற்� (அவசியமாய�ன்) காகித 
ஆவணங்கைள மின்ன�யல் பாரமாக மாற்ற ஒ� வ�� (scanner).

*

*

*

*

*

*
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அத்தியாயம் 9

அ�க்க� ேகட்கப்ப�ம் ேகள்வ�கள் (FAQ)

ப: பணம் திரட்ட உங்க�க்� அவகாசம் வழங்கலாமா என்ப� ந�திமன்றத்தின் 
வ��ப்��ைமக்� உட்பட்ட�. ஏற்கனேவ பல ஒத்திைவப்�கள் 
வழங்கப்பட்��ந்தால், ந�திமன்றம் உங்க�க்� ேம�ம் ஒத்திைவப்�கைள 
வழங்க வாய்ப்ப�ல்ைல. இந்நிைலய�ல், அேநகமாக, ந�திமன்றம் உங்கள�ன் 
�ற்ற ஒப்�தைல அல்ல� ம�ப்ைபப் பதி� ெசய்�ம். "ஒத்திைவப்�கள்" 
பற்றி அத்தியாயம் 2(E)-ைய�ம் "�ற்றவ�யல் அறிவ�ப்� ந�திமன்றங்கள�ல் 
நடவ�க்ைககள்" பற்றி அத்தியாயம் 3(B)-ைய�ம் பார்க்க�ம்.

ேக: தய�ெசய்�, பணம் திரட்ட எனக்� ��தல் அவகாசம் கிைடக்�மா?1.

ப: ஆம். ஆனால், அ� ந�திமன்றத்தின் வ��ப்��ைமக்� உட்பட்ட�. 
"அபராதங்கள்" பற்றி அத்தியாயம் 6(A)(3)(a)-ையப் பார்க்க�ம். ேம�ம் 
தகவல்கள் ெபற www.judiciary.gov.sg என்ற எங்கள�ன் இைணயத்தளத்ைதக் 
காண�ம்.

ேக: ந�திமன்ற அபராதத்ைத நான் தவைண �ைறய�ல் ெச�த்தலாமா?3.

ப: அந்த ��� ந�திமன்றத்தின் ைககள�ல் உள்ள�. ஏற்கனேவ பல 
ஒத்திைவப்�கள் வழங்கப்பட்��ந்தால், ந�திமன்றம் உங்க�க்� ேம�ம் 
ஒத்திைவப்�கைள வழங்�வதற்� வாய்ப்ப�ல்ைல. இந்நிைலய�ல், அேநகமாக, 
ந�திமன்றம் உங்கள�ன் �ற்ற ஒப்�தைல அல்ல� ம�ப்ைபப் பதி� ெசய்�ம். 
"ஒத்திைவப்�கள்" பற்றி அத்தியாயம் 2(E)-ைய�ம் "�ற்றவ�யல் அறிவ�ப்� 
ந�திமன்றங்கள�ல் நடவ�க்ைககள்" பற்றி அத்தியாயம் 3(B)-ைய�ம் பார்க்க�ம்.

ேக: கடந்த வ�சாரைணய�ன்ேபா� இ�தி ஒத்திைவப்� வழங்கப்பட்ட�. 
தய�ெசய்� எனக்� ேம�ம் ஓர் இ�தி ஒத்திைவப்� வழங்க ���மா?

2.
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ப: எத்தைன நாட்கள் என்ப� ந�திபதிய�ன் வ��ப்��ைமையப் ெபா�த்�ள்ள�. 
ேம�ம், அ� அதிகப்ப�யான அபராதத் ெதாைக மற்�ம் �ற்றத்தின் தன்ைம 
ஆகியவற்ைறச் சார்ந்தி�க்�ம். அபராதத்திற்�ப் பதிலான சிைறத் 
தண்டைனையப் ப�ன்ேததிய�ட்� (சிைறக்காவலில் ைவக்கப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்�) கணக்கிடேவா வ�திக்கப்பட்ட மற்ெறா� சிைறத் 
தண்டைன�டன் ஏக சமயத்தில் நிைறேவற்றப்படேவா ��யா�. 
"அபராதங்கள்" பற்றி அத்தியாயம் 6(A)(3)(a)-ையப் பார்க்க�ம்.

ேக: நான் �ற்றத்ைத ஒப்�க்ெகாண்டால், அபராதத்திற்�ப் பதிலாக 
எத்தைன நாட்க�க்�ச் சிைறத் தண்டைன வ�திக்கப்ப�ம்? 
அபராதத்திற்�ப் பதிலான சிைறத் தண்டைனையப் ப�ன்ேததிய�ட்� 
(சிைறக்காவலில் ைவக்கப்பட்ட ேததிய�லி�ந்�) கணக்கிட ���மா?

4.

ப: இணக்கத் த�ர்�, வழக்ைகத் ெதாட�ம் �கைமகளால் 
வழங்கப்ப�வதால், ந�ங்கள் இணக்கத் த�ர்ைவத் தவைண �ைறய�ல் 
ெச�த்�வதில் அவர்க�க்�  உடன்பா�ள்ளதா என்பைதப்பற்றி கலந்� 
ேபச ந�ங்கள் அவர்கைள அ�கலாம்.

ேக: எனக்� இணக்கத் த�ர்� வழங்கப்பட்�ள்ள�, ஆனால், அ� மிகப் 
ெப�ய ெதாைகயாக உள்ள�. அந்த இணக்கத் த�ர்ைவ நான் தவைண 
�ைறய�ல் ெச�த்தலாமா?

5.

ப: வழக்ைகத் ெதாட�ம் �கைமகள�ன் வ��ப்��ைமக்� உட்பட்� 
இணக்கத் த�ர்� வழங்கப்ப�கிற�. உங்க�க்� இணக்கத் த�ர்� 
வழங்கப்படாததற்கான காரணங்கள�ல் கீழ்வ�பைவ அடங்கலாம்:

(a) உங்கள�ன் வழக்கில் அடங்கி�ள்ள உண்ைம வ�வரங்கள், 
உங்கள�ன் நண்ப�ைடய வழக்ைகவ�ட இன்�ம் க�ைமயானதாக 
இ�க்கலாம். 

(b) இதற்� �ன் இேத ேபான்ற வழக்கில் ந�ங்கள் இணக்கத் த�ர்ைவச் 
ெச�த்திய��க்கலாம்/�ற்றவாள�ெயனத் த�ர்ப்பள�க்கப்பட்��க்கலாம்.

(c) இதற்� �ன் இேத வழக்கிற்� உங்க�க்� இணக்கத் த�ர்� 
வழங்கப்பட்� ந�ங்கள் அதன் ெதாடர்ப�ல் எந்த நடவ�க்ைக�ம் 
எ�க்காமல் இ�ந்ததால் அந்த இணக்கத் த�ர்� காலாவதி 
ஆகிய��க்கலாம் அல்ல� �கைம அைதத் தி�ம்பப்ெபற்றி�க்கலாம். 

ேக: என் நண்பர் ஒேர மாதி�யான �ற்றச்சாட்ைட எதிர்ேநாக்�கிறார். ஏன் 
அவ�க்� இணக்கத் த�ர்� வழங்கப்பட்��க்கிற� ஆனால் எனக்கில்ைல?

6.
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ப: "IC ப�ைண" ந�திமன்றப் ப�ைணக�க்�ப் ெபா�ந்தா�. ஆய��ம், ப�ைண 
ெதாைக $15,000 அல்ல� அதற்�க் கீழ் இ�ந்தால்,  ந�திமன்றம் 
ெராக்கமில்லாப் ப�ைண வழங்க அ�மதிக்கலாம். $15,000-க்� ேமல் உள்ள 
ப�ைண ெதாைகக�க்�ப், ப�ைண வழங்�பவர், ெபா�வாக, ெராக்கப்பணம் 
அல்ல� ெராக்கப்பணத்திற்� ஈடான உத்தரவாதத்ைத வழங்கேவண்�ம். 
அத்தியாயம் 2(F)(4)-ல் "எத்தைகய உத்தரவாதம் (ப�ைண) வழங்கப்படலாம்" 
என்பைதப் பார்க்க�ம்.

ேக: ெராக்க ப�ைணயா அல்ல� "IC ப�ைணயா"? தய�ெசய்� எனக்� "IC 
ப�ைண" கிைடக்�மா?

7.

ப: உங்கள�ன் நி�வனம், பங்காள�த்�வம், அல்ல� கழகம் ேபான்ற ஓர் 
அைமப்ப�ன் சார்பாக ந�திமன்ற நடவ�க்ைககள�ல் ந�ங்கள் ேதான்றினால், 
உங்கள�ன் இயக்�நர், நி�வன ெசயலாளர், பங்காள�, அல்ல� நி�வன 
தைலவர், (நைட�ைறக்� ஏற்றப�) நி�வன தைலைம அதிகா� அல்ல� 
இதற்� நிகரான அதிகாரம் உள்ளவரால் எ�தி ைகெயாப்பமிடப்பட்ட ஒ� 
வ�வர�ைர �லம் ந�ங்கள் ப�ரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட ேவண்�ம். 
அவ்வ�வர�ைர கீழ்வ�மா� இ�க்க ேவண்�ம்:

ேக: ஓர் "அதிகார�ைற க�தம்" என்ப� என்ன?8.

(a) அ� அைமப்ப�ன் அதிகார�ர்வ அஞ்சல் தாள�ல் எ�தப்பட்��க்க 
ேவண்�ம்

(b) அதில், அைமப்ப�ன் �த்திைர பதிக்கப்பட்��க்க ேவண்�ம்

(c) அதில், வழக்� எண் மற்�ம் வ�சாரைண ேததி எ�தப்பட்��க்க  
ேவண்�ம்

(d) அ�, உங்கள�ன் ெபயைர�ம் பதவ�ைய�ம் ெகாண்��க்க 
ேவண்�ம்

(e) அ�, உங்கைள நியமிக்�ம் நப�ன் ெபயர் மற்�ம் பதவ� 
ஆகியவற்ைறக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம்.
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ப: தய�ெசய்� அதிகார�ைற க�தத்ைத ஒவ்ெவா� ந�திமன்ற 
வ�சாரைணக்�ம் ெகாண்� வா�ங்கள். ஒவ்ெவா� வ�சாரைணய��ம் 
ந�திமன்றத்தின் �ன் ேதான்�ம் நபர், அவர் ப�ரதிநிதிக்�ம் நி�வனம், 
பங்காள�த்�வம் அல்ல� கழகத்தால் �ைறயாக அதிகாரம் அள�க்கப்பட்� 
நியமிக்கப்பட்�ள்ளார் என்� ந�திமன்றம் உ�திெசய்�ெகாள்வ� அவசியம்.

உங்கள�ன் அதிகார�ைற க�தம் காலாவதியானதல்ல என்பைத உ�தி 
ெசய்�ெகாள்�ங்கள் (அதாவ�, நடந்� ��ந்த ந�திமன்ற வ�சாரைணக்�ப்  
பயன்ப�த்தப்பட்ட க�தம்).

ேக: ஒவ்ெவா� ந�திமன்ற வ�சாரைணக்�ம் நான் அதிகார�ைற 
க�தத்ைதக் ெகாண்� வர ேவண்�மா?

9.

ப: உங்கள�டம் �ைகப்படம் ெகாண்ட ேவ� அைடயாள அட்ைட (எ.�. 
கட�ச்சீட்� அல்ல� உங்கள�ன் வ�வரங்கைள�ம் �ைகப்படத்ைத�ம் 
ெகாண்ட ஊழியர் அட்ைட) எ��ம் உள்ளதா என்� கவனமாகப் 
பார்க்க�ம்.

உங்கள�டம் �ைகப்படம் ெகாண்ட ேவ� அைடயாள அட்ைட எ��ம் 
இல்ைல என்றால், அதற்கான காரணங்கைள ஆத�க்�ம் பத்திரங்கைள 
ந�திமன்றத்திற்�க் ெகாண்� வர�ம். உதாரணத்திற்�:

ேக: நான் அ�த்த வாரம் ந�திமன்றத்தில் ேதான்ற ேவண்�ம், ஆனால், 
என� அைடயாள அட்ைடைய (IC) ேநற்�தான்  ெதாைலத்ேதன். 
என்ன�டம் �ைகப்படம் ெகாண்ட ேவ� அைடயாள அட்ைட எ��ம் 
இல்ைல. நான் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்?

10.

(a) உங்கள�ன் அைடயாள அட்ைடையத் ெதாைலத்�வ�ட்டதற்கான 
ஆதாரம் (எ.�. காவல் �ைற �கார் அறிக்ைக, காப்��தி 
ேகா�க்ைக/வ �� ெகாள்ைளய�க்கப்பட்டதால் அைடயாள அட்ைடைய 
இழந்�வ�ட்டதாகப் பதி� ெசய்யப்பட்ட �கார் அறிக்ைக)

(b) மாற்� அைடயாள அட்ைடையப் ெப�வதற்காக ந�ங்கள் எ�த்த 
�யற்சிக�க்கான ஆதாரம் (எ.�. ICA-�டனான க�தத் ெதாடர்�).
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ப: �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் உங்கள�ன் �தலாள� என்றால், �ற்றச்சாட்ைட 
எதிர்ேநாக்க அவேர ேநர�யாக ந�திமன்றத்�க்� வர ேவண்�ம். அவர� 
ப�ரதிநிதியாக, அவ�ன் சார்பாக ந�ங்கள் ந�திமன்றத்�க்� வர ��யா�. 
உங்கள�ன் �தலாள� ந�திமன்றத்�க்� வரத் தவறினால், அவ�க்� எதிராக 
ப��யாைண ப�றப்ப�க்கப்படலாம். 

ேக: என� �தலாள�யான, எங்கள் நி�வனத்தின் இயக்�நர் 
�ற்றஞ்சாட்டப்ப�கிறார். நான் அவர� அ�வலக உதவ�யாளர். அவர� 
சார்பாக அவர் என்ைன ந�திமன்றத்தில் ேதான்�மா� உத்தரவ�டலாமா? 

11.

ப: ஒ� சீர்த்தி�த்த ேவைல உத்தர� என்ப� ந�திபதியால் உத்தரவ�டப்ப�ம் 
ஓர் ஆைணயா�ம். �ப்ைப ேபாட்ட �ற்றத்திற்காக உங்கைளக் �ற்றவாள� 
என த�ர்ப்பள�த்த ப�ற�, ந�திபதி உங்க�க்� எதிராக சீர்த்தி�த்த ேவைல 
உத்தரைவப் ப�றப்ப�க்கலாம் (அவ்வா� உத்தரவ�டாமலி�க்க நல்ல 
காரணங்கள் இ�ந்தாலன்றி எ.�. உடல் ஊனம்).

சீர்த்தி�த்த ேவைல உத்தர� வ�திக்கப்பட்ட�டன், ந�ங்கள் சீர்த்தி�த்த 
ேவைலைய நிைற� ெசய்ய ேவண்�ம். சீர்த்தி�த்த ேவைல ெசய்யத் 
தவ�வ� ஒ� �ற்றமா�ம் என்பைதத் தய�ெசய்� கவனத்தில் ெகாள்ள�ம்.

ேக: எனக்� சீர்த்தி�த்த ேவைல ெசய்ய வ��ப்பமில்ைல; அதற்�ப் 
பதிலாக ��தல் அபராதம் ெச�த்�வைத வ��ம்�கிேறன். அ� 
சாத்தியப்ப�மா?

12.
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ப: அரசாங்கத் தைலைமச் சட்ட அதிகா�ய�ன் அ�வலகத்தின் உத்தரவ�ன் 
கீழ் க�ைமயான எச்ச�க்ைககள் (வழக்�த் ெதா�ப்பதற்�ப் பதிலாக) 
காவல்�ைறயால் வ��க்கப்ப�ம். ந�திமன்றம் எச்ச�க்ைக வ��க்�ம் 
நிைலய�ல் இல்ைல. 

ேக: இ� என� �தல் �ற்றம் மட்�ேம. ந�திமன்றம் எனக்� ஓர் 
எச்ச�க்ைக மட்�ம் வழங்க ���மா?

13.

ப: உங்கள�ன் ஆகக் ��தலான தண்டைன உங்கள�ன் �ற்ற 
பத்தி�க்ைகய�ன்(கள�ன்) கீழ்ப்ப�திய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள�. உங்கள�ன் 
இ�தி தண்டைன பல்ேவ� காரண�கைளப் ெபா�த்தி�க்�ம். ந�ங்கள் வழக்� 
வ�சாரைண ேகா�யைதக் ெகாண்� உங்கள�ன் தண்டைன அதிகமாக 
இ�க்கா�. ஆய��ம், ஆரம்பக் கட்டத்திேலேய ஒ� �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�ன் 
�ற்ற ஒப்�தல், ெசய்த தவ�க்கான வ�த்தத்ைதக் �றிக்கின்ற� என்� 
ந�திமன்றம் மனநிைறவைடந்தால், �ன்னதாகேவ ெத�வ�க்கப்பட்ட அக்�ற்ற 
ஒப்�தைலத் தண்டைன தண�ப்�க்கான ஒ� காரண�யாக ந�திமன்றம் க�தி, 
வ�திக்கப்ப�ம் தண்டைனய�ல் ஒ� கழிைவ வழங்கலாம். அத்தியாயம் 
2(D)-ல் "�ற்ற ஒப்�தல் அதற்� மாறாக வ�சாரைண ேகா�தல்" மற்�ம் 
அத்தியாயம்  6(C)-ல் "ப� 9: தண்டைன த�ர்ப்� உைரத்தல்" ஆகியவற்ைறப் 
பார்க்க�ம்.

ேக: என� தண்டைன என்னவாக இ�க்கப்ேபாகிற�? நான் வழக்� 
வ�சாரைண ேகா�னால் என� தண்டைன இன்�ம் அதிகமாக இ�க்�மா?   

14.

ப: "�ற்றவ�யல் சட்ட உதவ�த் திட்டம்" (CLAS) வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் 
இலவச ேசைவகள் அ�வலகத்தால் நடத்தப்ப�கிற�. ந�ங்கள் அர� 
ந�திமன்றங்கள�ல் ேபஸ்மண்ட் 1-ல் உள்ள HELP நிைலயத்தில் இயங்�ம் 
வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் இலவச ேசைவகள் அ�வலகத்ைத உதவ�க்காக 
அ�கலாம். "�ற்றவ�யல் சட்ட உதவ�த் திட்டம்" பற்றி அத்தியாயம் 
2(B)(2)-ையப் பார்க்க�ம்.

ேக: CLAS-க்� நான் எங்ேக வ�ண்ணப்பம் ெசய்யலாம்?15.
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ப: உங்கள�ன் �ைறய��கள�ன் ஒ� நகைல, 1 அப்பர் ப�க்க�ங் ஸ்ட்�ட், 
சிங்கப்�ர் 058288-ல் அைமந்�ள்ள அரசாங்கத் தைலைமச் சட்ட அதிகா�ய�ன்  
அ�வலகத்திற்� ந�ங்கள் அ�ப்பலாம். மாறாக, உங்கள�ன் �ைறய��கைள 
AGC-க்� மின்னஞ்சல் வழியாக AGC_Crime_Representations@agc.gov.sg-க்� ந�ங்கள் 
அ�ப்ப� ைவக்கலாம்.

ேக: நான் எவ்வா� என� �ைறய��கைள AGC-ய�டம் சமர்ப்ப�ப்ப�?16.

ப: அரசாங்கத் தைலைமச் சட்ட அதிகா�ய�ன் அ�வலக �கவ�: 1 அப்பர் 
ப�க்க�ங் ஸ்ட்�ட், சிங்கப்�ர் 058288 என்பதா�ம். AGC-ையப் பற்றி ேம�ம் 
தகவலறிய, ந�ங்கள் www.agc.gov.sg என்ற அவர்கள�ன் இைணயத்தளத்ைதக் 
காணலாம். 

ேக: நான் எப்ப� ஏேத�ம் ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�ப்ப� அல்ல� 
AGC-�டன் ெதாடர்�ெகாள்வ�?

17.



10
ெசால் வ�ளக்கத் திரட்� 
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அத்தியாயம் 10

ெசால் வ�ளக்கத் திரட்� 

�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்

ஒ� �ற்றவ�யல் �ற்றச்ெசய�க்காகக் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபர்.

வ��தைல 

�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�க்� எதிரானக் �ற்றத்ைத(கைள) அவர் ��ந்தாெரன 
நி�ப�க்கப்படவ�ல்ைல என்� ந�திபதி வழங்�ம் ஒ� த�ர்ப்�. 

ஒத்திைவப்� / ேம�ம் ஒர் அறிவ�ப்�

வழக்� இன்ெனா� ேததிக்� ஒத்திைவக்கப்ப�ம்ேபா�.

�ந்ைதய / பைழய �ற்றத்த�ர்ப்�கள் 

�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�ன் �ந்ைதய �ற்றத்த�ர்ப்�கள�ன் �ற்றவ�யல் பதி�. 

ேமல்�ைறய��

கீழ் ந�திமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட த�ர்ப்ைப ேமல்�ைறய�ட்� ந�திமன்றம் 
தள்�ப� ெசய்வதற்� அதி�ப்தி அைடந்த தரப்ப�னரால் ஒ� ேமல்�ைறய�� 
தாக்கல் ெசய்யப்ப�கிற�.  

ப�ைண  

�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் த�ப்�க் காவலிலி�ந்� வ��வ�க்கப்பட்ட ப�ற� அவர் 
ெதாடர்ந்� எல்லா ந�திமன்ற வ�சாரைணக�க்�ம் வ�வைத 
உ�திப்ப�த்�வதற்காக ந�திமன்றத்திடம் வழங்கப்ப�ம் பணம் அல்ல� 
ெசாத்�.

ப�ைண வழங்�பவர்     

�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் த�ப்� காவலிலி�ந்� வ��வ�க்கப்ப�வதற்காக, 
ப�ைண ெதாைகெயன ந�திமன்றத்தால் உத்தரவ�டப்பட்ட பணத்ெதாைகையப்  
ப�ைணயாக வழங்க தயாராக இ�க்�ம் நபர். ப�ைண வழங்�பவர் "ஷ்��ட்�" 
என்�ம் அைழக்கப்ப�வார். 
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�ற்றப்பத்தி�க்ைக

இ�, அர� தரப்பால் தயா�க்கப்ப�ம் ஒ� அதிகார�ர்வ ஆவணம். 
�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் ��ந்ததாகக் �றப்ப�ம் �ற்றச்ெசயல் நடந்த ேததி, 
ேநரம், இடம் மற்�ம் அதன் தன்ைம, ஆகிய தகவல்கள் இதிலடங்�ம். 

வழக்� வ�சாரைண ேகா�தல் 

�ற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஒ�வர், தனக்ெகதிரான �ற்றச்சாட்ைட(கைள) 
ஒப்�க்ெகாள்ளாமல் அவற்றிற்� எதிராக ஒ� வ�சாரைணய�ன்ேபா� தன்ைனத் 
தற்காத்� வழக்காட வ��ம்ப�னால், அவர் ‘வழக்� வ�சாரைண ேகா�கிறார்ʼ 
என்� ெபா�ள்ப�ம்.   

�ற்றத்த�ர்ப்�

�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�க்� எதிராக அவர் �ற்றவாள� என ந�திபதி வழங்�ம் 
த�ர்ப்�. 

சட்ட ஆேலாசகர் / வழக்கறிஞர்
ஒ� வழக்கில் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவைரப் ப�ரதிநிதிப்பவர்.

வழக்� வ�சாரைண

ந�திமன்றத்தில் ஒ� ந�திபதிய�ன் �ன்ன�ைலய�ல் நடத்தப்ப�ம் ஒ� சட்ட 
நடவ�க்ைக. 

அபராதத்திற்�ப் பதிலான சிைறத் தண்டைன 

ந�திமன்றம் வ�தித்த அபராதத்ைதச் ெச�த்த தவ�ம்ேபா� �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்  
அ�பவ�க்�ம் சிைறத் தண்டைன.

தண்டைன தண�ப்� வாதம்  

தண்டைன வழங்கப்ப�ம் கட்டத்தில், தண்டைனய�ன் க�ைமையக் �ைறக்க, 
�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் தன் வழக்கிற்�த் ெதாடர்�ள்ள வ�வரங்கைள (அதாவ�, 
காரணங்கைள அல்ல� வ�ளக்கங்கைள) ந�திபதிய�டம் எ�த்�க் �றி க�ைண 
ேவண்ட இ� ஒ� வாய்ப்�.
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நி�ட்டன் வ�சாரைண

தண்டைன த�ர்ப்� ெசயல்�ைறய�ன்ேபா�, "என்சில� ஹிய�ங்" என்�ம் 
அைழக்கப்ப�ம் ��தலாக நடத்தப்ப�ம் வ�சாரைண இ�. 
�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவைரக் �ற்றவாள�ெயன த�ர்ப்பள�த்த ப�ற�, அவ�க்� 
வழங்கப்படக்��ய தண்டைனையக் �றிப்ப�டத்தக்க வைகய�ல் பாதிக்கக்��ய 
உண்ைம வ�வரங்கைளெயாட்� சர்ச்ைசெய�ம்ேபா�, இந்த வ�சாரைண 
நடத்தப்ப�ம். 

�ற்ற ஒப்�தல்

�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் �ற்றத்ைத ஒப்�க்ெகாண்டால், அவர் 
�ற்றச்சாட்�ல்(கள�ல்) உள்ளப�ேய �ற்றத்ைதத் (கைளத்) தான் ��ந்ததாக 
ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 

வ�சாரைணக்� �ந்திய �ட்டம் (PTC)

தரப்ப�னர்கைள வழக்� வ�சாரைணக்�த் தயார்ப�த்த�ம், வழக்� வ�சாரைணக்�த் 
ேததி �றிப்பதற்� �ன்� ஏேத�ம் நிர்வாக வ�வகாரங்கைளத் த�ர்ப்பதற்காக�ம் 
நடத்தப்ப�ம் ஒ� வ�சாரைண.   

அர� தரப்� வழக்கறிஞர்/அர� தரப்�/அரைசப் ப�ரதிநிதிக்�ம் ஒ� �ைண 
வழக்கறிஞர் (DPP) 

அர� தரப்� வழக்கறிஞர்கள் அரசின் சார்பாகக் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஒ�வ�க்� 
எதிராக �ற்றவ�யல் நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்வர்.

த�ப்�க் காவல் 

�லன் வ�சாரைணக்காக அல்ல� ப�ைண வழங்க இயலாத நிைலய�ல் 
காவல்�ைறய�ன்  காவலில் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் ைவக்கப்ப�ம்ேபா�.

தண்டைன த�ர்ப்�

ஒ� �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�க்� எதிராகக் ெகாண்�வரப்பட்ட �ற்றச்சாட்�க�க்� 
அவர் �ற்றவாள�ெயனத் த�ர்ப்பள�க்கப்பட்� ந�திமன்றத்தால் வ�திக்கப்ப�ம் 
தண்டைன.

உண்ைம வ�வர அறிக்ைக   

அர� தரப்பால் தயா�க்கப்ப�ம் ஓர் உண்ைம வ�வர அறிக்ைகய�ல் �ற்றச் 
ெசய�டன் ெதாடர்�ைடய உண்ைம வ�வரங்கள் அடங்கிய��க்�ம்.  
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நி�த்திைவக்கப்பட்ட �ற்றச்சாட்�(கள்)

தற்காலிகமாக  நி�த்திைவக்கப்பட்ட �ற்றச்சாட்�(கள்). ஆய��ம், அர� தரப்� 
ப�ன்ெனா� கட்டத்தில், இவற்ைற, (1) தண்டைன வ�திப்ப�ற்காகக் க�த்தில் 
எ�த்�க்ெகாள்ள (TIC) வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், (2) ெதாட�வதற்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம் 
அல்ல� (3) ைகவ�ட வ�ண்ணப்ப�க்கலாம்.

சாட்சிக்கான அைழப்பாைண 

ஒ� �றிப்ப�ட்ட ேததிக்�ம் மற்�ம் ேநரத்திற்�ம் ஒ�வைர ந�திமன்றத்திற்� 
வ�ம்ப� ஆைணய�ட ந�திமன்றத்தால் ப�றப்ப�க்கப்ப�ம் ஓர் ஆவணம்.  

க�த்தில் எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் (TIC) �ற்றச்சாட்�(கள்)

இைவ, தண்டைனையத் த�ர்மான�க்�ம்ேபா� ந�திபதி க�த்தில் எ�த்�க்ெகாள்�ம் 
�ற்றச்சாட்�(கள்). �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் இந்த TIC �ற்றச்சாட்�க�க்காகத் 
தன�ேய தண்�க்கப்படமாட்டார். ஆய��ம், �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�க்� 
வ�திக்கப்ப�ம் ஒட்� ெமாத்த தண்டைன இந்த TIC �ற்றச்சாட்�கள�ன் வ�ைளவால் 
அதிக�க்கப்படலாம்.

வழக்� வ�சாரைண 

�ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�க்� எதிராகக் ெகாண்�வரப்பட்ட �ற்றச்சாட்�கள�ன் 
ப� அவர் �ற்றவாள�யா என்பைதத் த�ர்மான�க்க நடத்தப்ப�ம் ஒ� வ�சாரைண.

த�ர்ப்� 

ஒ� வழக்� வ�சாரைணய�ன் இ�திய�ல் �ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவ�க்� எதிராகக் 
ெகாண்�வரப்பட்ட �ற்றச்சாட்�க�க்� அவைரக் �ற்றவாள�ெயனத் த�ர்ப்பள�ப்பதா 
இல்ைலயா என்ற ந�திபதிய�ன் ���.

சாட்சி

ஒ� வழக்கில் சாட்சியம் வழங்�ம் ஒ� நபர், சாட்சியம் வழங்�வதற்� �ன், 
தான் உண்ைமைய உைரப்பதாக �ைறேய வாக்��தி அள�க்க ஒ� சாட்சி 
சத்தியப்ப�ரமாணம் அல்ல� உ�திெமாழி எ�த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  



11
பயன்மிக்க 
இைணப்�கள்
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அத்தியாயம் 11 

பயன்மிக்க இைணப்�கள்  

மன �திய�லான உதவ� மற்�ம் ஆதர� 

ஒ� ந�திமன்ற வழக்� �ற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஒ�வ�க்� மி�ந்த 
மன�ைளச்சைலத் தரக்��யதாக இ�க்கலாம். உங்க�க்� மன �திய�லான  
சிரமங்கள் இ�ந்தால், ந�ங்கள் ப�ன்வ�ம் அைமப்�கள�டமி�ந்� மன 
�திய�லான உதவ� மற்�ம் ஆதரைவ நாடலாம்.

(1) ெகாம்ேகர் உதவ� அைழப்� எண்

�ைறந்த வ�மானம் ெகாண்ட தன� நபர்கள் மற்�ம் ��ம்பங்கள் 
ஆகிேயா�க்�ச் ச�க அ�ப்பைடய�லான உதவ�.
ெதாைலேபசி: 1800 222 0000 
வைலதளம்: www.msf.gov.sg/Comcare/Pages/default.aspx

(2) சிங்கப்�ர் சமா�யர்கள் (SOS)

தற்ெகாைல பற்றிச் சிந்திக்கின்ற அல்ல� தற்ெகாைலயால் பாதிக்கப்பட்ட 
இக்கட்டான �ழ்நிைலய�ல் உள்ள மக்க�க்�. 
ெதாைலேபசி: 1800 221 4444 
வைலதளம்: www.sos.org.sg 

(3) சிங்கப்�ர் ேபாைதப்ெபா�ள் த�ப்�ச் சங்க ேநர�த் ெதாைலேபசி எண்

ேபாைதப்�ழங்கிகள், அவர்கள�ன் ��ம்பங்கள் மற்�ம் ெபா�மக்கள் 
ஆகிேயா�க்கான�. 
ெதாைலேபசி: 1800 733 4444 
வைலதளம்: www.sana.org.sg  

��தல் ேநர�த் ெதாைலேபசி எண்க�க்�ம், ந�ங்கள் எங்� உதவ� நாடலாம் 
என்ற தகவ�க்�ம்  தய�ெசய்�, www.ncss.gov.sg என்ற ேதசிய ச�கச் ேசைவ 
மன்றத்தின் வைலதளத்திற்�ச் ெசல்ல�ம்.



12
மாதி�ப் 
ப�வங்கள்
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அத்தியாயம் 12 

மாதி�ப் ப�வங்கள்

அர� ந�திமன்றங்கள் எண்:
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சி க  யரசி  அர  நதிம ற கள  

 

DAC– 9xxxxxx-20xx 
 

அர  தர  வழ கறிஞ  
 

              எதி  
 

              ஜா  ேடா 
 

த கா  தர  வழ  ெதா  

 

A. த டைன ச ட , ப  323-  கீ  உ ள ற சா  
ற சா ட ப டவ  த கா  வாத  

 

1. 

 

. 
 

B.    த கா  தர ப  சா சிகள  ெபய  ப ய  
 

2. ,  ேடா. 

3. ABC

EFG

. 

4. 
 . 

 

C.    வழ  வ சாரைணய ேபா  அ மதி க படேவ ய சா கள  ப ய   
 

5.    

6.  ேகமரா CCTV . 

   
 

 

 
 

 த கா  தர  வழ  ெதா  மாதி  
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D. அர  தர ப  வழ ட  ெதாட ைடய ஏேத  நட த அ ல  இ பதாக 
அறிய ப ட உ ைம அ ல  ச ட ைத  றி த வாத க ெகதிரான எதி க  
 
7.      

- 

 

        ( )    

        ( )   

        ( )   ...  

 

 

ெச ெட ப  20XX X-  நா  ேததிய ட ப ட  

      

 

      
 

 த கா  தர  வழ  ெதா  மாதி  



ெபா�ப்�த் �றப்� அறிவ�க்ைக: இந்த ெவள�ய�� ெபா�வான தகவல் வழங்�ம் 
ேநாக்கத்�டன்  மட்�ேம தயா�க்கப்பட்�ள்ளேதயன்றி, சட்ட ஆேலாசைனக்� 
மாற்றாக அல்ல. உங்கள�ன் வழக்� �றித்� சட்ட ஆேலாசைன 
ேதைவப்பட்டால் ஒ� வழக்கறிஞைரக் கலந்தாேலாசிக்க  ேவண்�ம். இந்த 
ெவள�ய�ட்�ன் ெபா�ளடக்கத்திலி�ந்� மற்�ம் அதன் ெதாடர்பாக எ�ம் 
ஏேத�ம் மற்�ம் எல்லாப் ெபா�ப்�கள�லி�ந்�ம் அர� ந�திமன்றங்கள் 
ம�ப்��ைம ெபற்�ள்ளன.

எல்லாத் தகவல்க�ம் 1 அக்ேடாபர் 2020 ேததிப்ப� ச�யானைவ. 
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