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�ன்�ைர 
 

1.1. �ர�ண் வழகக்�ஞரக்�க�் உரிய ����(����) 
ெபா� வழகக்�ஞரின் இயக�்னரால் (���) �ற்றவழக�்யல் 
ெசயல் 1985 இன் �ரி� 10 இன் �ழ் ெவளி�டப்படட்�. இ� 
���ட�்ன் எடட்ாவ� ப�ப்பா�ம் மற்�ம் இ� அைனத�் 
�ன்ைனய ப�ப்�கைள�ம் மாற்�ம்.  

1.2. இநத் ��� �ர�ண் வழக�் ேசைவ�ன் 
தைலைமயாவார(்��எஸ்), இ� இங்�லாந�் மற்�ம் 
ேவல்�ன் �க�்ய ெபா� வழக�் ேசைவயா�ம். ��எஸ் 
ேவைல சாரப்ாக பாரா�மன்றத�்ல்  ெபா�ப்�ல் உள்ள 
அடே்டானி ேஜனர�ன் கண்காணிப்�ன் �ழ் ��� 
�யா�னமாக ெசயல்ப�வர.்   

1.3. வழக�்ல் ஒ� �ரம்ானதை்த எ�க�்ம் ேபா� ெபா� 
ெகாள்ைககள் ��த�் ���� வழகக்�ஞ�க�் 
வ��ைறகைள வழங்கல் ��எ�ல் �தன்ைமயாக ���� 
வழகக்�ஞரக்�க�் வழங்கப்ப��ற� ஆனால் மற்ைறய 
வழகக்�ஞ�ம் அதைன வழகக்மாக அல்ல� சடட்ர�ீயாக 
பா�கக் ேவாண்�ம் என்பதால் �ன்பற்��ன்றனர.்   

1.4. இநத் ���ட�்ல்: 

• “சநே்தக நபர”் என வரண்ிகக்ப்ப�பவர ் �ைறயான 
�ற்ற�யல் நடவ�கை்ககளின் �ழ் க�த�்ல் 
ெகாள்ளப்ப�பவரா�ம்; 

• “�ர�வா�” என வ�ணிகக்ப்ப�ம் நபர ் �ற்றம் 
சாடட்ப்படட்வர ் அல்ல� நீ�மன்றத�்ற்� 
வர�கக்ப்படட்வர.்;  

• “�ற்றவாளி” என வ�ணிகக்ப்ப�ம் நபர ்�ற்ற ேக�ஷன் 
�ன்னிைல�ல் �ற்றத�்ைன ஒப்�கெ்காள்பவரா�ம், 
அல்ல� நீ�மன்ற சடட்த�்ன் �ழ் �ற்றவாளி என கண்� 
��கக்ப்ப�பவர.்  

• “பா�கக்ப்படாடவர”் என வ�ணிகக்ப்ப�ம் நபர ்
அதாவ� �ற்றம் இைழகக்ப்படட்வர,் அல்ல� க�த�்ல் 
ெகாள்ளப்படட் வழகக்�ல் �கார ் அளிதத்வர ் அல்ல� 
��எஸ் �லம் வழக�் ெதாடரப்வர.் 
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ெபா� ெகாள்ைககள் 
2.1. வக�்ல் �தந�்ரம் ஒ� ஜனநாயக அைமப்� �ைற�ன் 
�ற்ற�யல் நீ� அைமப்�க�் ைமயமாக உள்ள�. 
வழகக்�ஞரக்ள் ��ெவ�க�்ம் ெசயல்�ைற�ன் ஒ� 
ப��யாக இ�க�்ம் நபரக்ள் மற்�ம் �கவரக்ள் 
ஆ�ேயாரிடம் இ�ந�் �தந�்ரமானவரக்ள். ��எஸ் 
வக�்ல்கள் ெபா�ஸ் மற்�ம் �ற �சாரைணகளில் இ�ந�்ம் 
�ய�ன்மாக உள்ளனர.் அர�யல் ��க�்� இல்லாமல் தங்கள் 
ெதா�ல்�ைற  கடைமகைள நிைறேவற்�வதற்� 
வழகக்�ஞரக்ள் �யா�னமாக இ�கக் ேவண்�ம் அல்ல� எநத் 
�ைல�ல் இ�ந�்ம் தவறான அல்ல� தவறான அ�தத்ம் 
அல்ல� ெசல்வாகை்க பா�கக்�டா�.  

2.2. �ற்றவாளிைய �ற்றவாளி என �ரம்ானிப்ப� ��எ�ன் 
ெசயற்பா� அல்ல ஆனால் அதற்� உரிய கணகே்க�ப்ைப 
எ�த�் அதைன �ற்ற�யல் நீ�மன்றத�்ற்� எ�த�்ச ்ெசல்ல 
�ற்றசச்ாட�்கக்ள் உள்ளதா என க�த�்ல் ெகாள்�தல். 
எநத்ெவா� �ஷயத�்�ம் ��எ�ன் ம�ப்�� எநத் 
�ற்றத�்ற்கான அல்ல� �ற்ற�யல் நடதை்தைய 
கண்���ப்ப�ல் இல்ைல. �ற்றத�ைன கண்���ப்ப� 
நீ�மன்றத�னால் மட�்ேம.  

2.3. அேத�தமாக, �ற்ற�யல் �ற்றசச்ாட�்கக்ைள 
�ன்ைவகக்ா� �ரம்ானம் எ�ப்�ன் அநத் தனி நபர ்
�ற்றத�்னால் பா�கக்ப்படாதவர ் என க�த ��யா�.  
அதத்ைகய �ரம்ானஙகைள எ�ப்ப� ��எ�ன் �ரம்ானம் 
இல்ைல.  

2.4. வழக�்ைன ெதாடர ��� ெசய்வ� அல்ல� நீ�மன்ற 
�ரப்்�ற்� ெவளிேய பரிந�்ைரப்ப� இ� ��ரமாக 
சநே்தகப்ப�பவரக்ள், பா�கக்ப்படே்டார,் சாட�்கள் மற்�ம் 
ெபா� மகக்ைள ெபரிதள�ல் பா�க�்ம் இ� �க�ம் 
கவனமாக கவனித�்கெ்காள்ளப்பட ேவண்�ம்.  

2.5. சரியான நபைர சரியான �ற்றத�்ற்� தண்டைன வழங்� 
�ற்றவாளிைய நீ��ன் �ன் ெகாண்� வ�வ� 
வழக�்�ஞரின் கடைமயா�ம். ேகஸ்ேவரக் ்  �ரம்ானங்கள் 
நியாயமாக, பாராபடச்மாக, பா�காப்� நி�தத்ம் 
ஒ�ைமப்பாடாக பா�கக்ப்படே்டார,் சாட�்யாளர,் 
சநே்த�ப்ேபார,் �ர�வா� மற்�ம் ெபா� மகக்ள் சாரப்ாக 
எ�கக்ப்ப�ம் வழகக்�ஞர ் சடட்ம் சரிவர 
பா�கக்ப்படட்�ைன உ��ப்ப�தத் ேவண்�ம், ேதைவயான 
சாட�்கள் நீ�மன்றம் �ன்னர ் �ன்ைவகக்ப்படல் அத�்டன் 
ெவளிப்ப�த�்தல் உடன்பா�கள் நிரண்�கக்ப்படல்.  

2.6.  ஒவ்ெவா� வழக�்�ம் அதன் ெசாநத் உண்ைமகளி�ம் 
அதன் ெசாநத் த��களி�ம் க�தப்பட ேவண்�ம் என்றா�ம், 
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ஒவ்ெவா� வழக�்�ம் ெபா�ந�்ம் ெபா�க ் ேகாடப்ா�கள் 
உள்ளன 

2.7. �ரம்ானங்கள் எ�க�்ம் ேபா� வழகக்�ஞரக்ள் 
நியாயமாக�ம் ேநாகக்ம்  உள்ளவராக�ம் இ�கக் ேவண்�ம். 
எநத்ெவா� தனிப்படட் க�த�்கக்ள் அதாவ� சநே்தக நபர,் 
�ர�வா�, பா�கக்ப்படே்டார ்அல்ல� எநத்ெவா� சாட�்�ன் 
இனம், ேத�ய, ேதாற்றம், பா�னம், இயலாைம, வய�, சமயம் 
அல்ல� நம்�கை்க, பா�யல் ேநாக�் நிைல அல்ல� பா�யல் 
அைடயாளம் அவரகளின் �ரம்ானத�்ைன பா�கக் �டா�. 
அத�்டன் அர�யல் பரி�லனாகளினால் உநத்ப்படக ் �டா�. 
வழகக்�ஞர ் எப்ேபா�ம் தண்டைன வழங�ம் 
காரணத�்ற்காக மட�்ம் அல்லாமல் நீ��ன் வ���ம் 
ெசயல்பட ேவண்�ம் 

2.8 வழகக்�ஞரக்ல் பா�கக்ப்படட்வரக்�க�் �றநத் 
ேசைவைய வழங்�வதன் �லம், வ ஒவ்ெவா�  வழக�்ன் 
��ம்  தங்கள் அ���ைற�ேலேய  ேநேரத�்யாக ெசய்ய 
ேவண்�ம், சநே்தக நபரக்ள் மற்�ம் �ர�வா�களின் 
உரிைமகைள பா�காகக் ேவண்�ய கடைம உள்ள�. 

2.9.  �ப்எஸ்ர தற்ேபாைதய, ெபா�தத்மான சமநிைலச ்
சடட்த�்ன் ேநாகக்ங்க�கக்ான ஒ� ெபா� அ�காரமா�ம். 
இநத் சடட்த�்ல் ��ப்�டப்பட�்ள்ள கடைமகளால் 
வழகக்�ஞரக்ளால் கட�்ப்ப�தத்ப்ப��ற�. 

2.10. வழகக்�ஞரக்ள் இநத் ெகாள்ைககைள ஜேராப்பா�ன் 
மனித உரிைம மாநா�ல் வழக�்ன ஒவ்ெவா� கடட்த�்�ம் 
மனித உரிைம ெசயல் 1998 இன் �ழ் பா�கக் ேவண்�ம் 
எ�ரப்ாராத �ழ்நிைலகள்  இல்லா��ன் அடே்டானி  ேஜனரல் 
வழங்� உள்ள ஒவ்ெவா� வ�காட�்த�க�்ம்  ஏற்ப நடந�் 
��� இன் சாரப்ாக ��எஸ் வழங்�ய ெகாள்ைககள் மற்�ம் 
வ�காடட்�க�்ம் ஏற்ப நடநத்ல். ��எஸ் வ�காட�் 
��ப்�டட் �ற்றம் மற்�ம் �ற்றவாளிகளின் ெபா� நலன் 
காரணிகள் ��த�் ேமல�க சாட�்கைள ெகாண�ள்ள� 
அத�்டன் ெபா� மகக்ளின் பாரைவக�் இ� ��எ�ன் 
இைணயதளத�்ல் உள்ள�. வழகக்�ஞரக்ள் �ற்ற�யல் 
ெசயல்�ைற ��கள் மற்�ம் �ற்ற�யல் நைட�ைற 
வ�க�க�் ஏற்ப இணங்க ேவண்�ம், தண்டைன 
க�ண்ச�ன் வ�காட�்த�க�்ம் சரவ்ேதச மாநா�களில் 
எ��ன்றகடைமகைள�ம் க�த�்ல் ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

2.11. ��எஸ் ேவ� அரசாங்க �ைணகக்ளங்க�கக்ாக 
வாதா�ம் அவ்வாறான நிைலகளில் வழகக்�ஞர ் அநத் 
�ைணகக்ளங்களின் அமலாகக்ல் ெகாள்ைககைள க�த�்ல் 
ெகாள்ள ேவண்�ம்  

2.12. �ல �ற்றங்கள் ��எஸ் அல்ல� இங்�லாந�் மற்�ம் 
ேவல்�ன் வழகக்�ஞரால் வாதாட ���ம். இவ்வாறான் 
வழக�்களில் �ரம்ானங்கள் வழங்�ம் ேபா�, ��எஸ் 
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வழகக்�ஞர,் அவரக்ள் அ� சரி என க��னால் மற்ைறய 
வழகக்�ஞரின் அமலாகக்ள் அல்ல� வாதாடல் ெகாள்ைககள் 
அல்ல� ���ட�்ைன பா�கக்லாமா.  

2.13. இங்�லாந�் மற்�ம் ேவல்�ல் சடட்ம் மா�படட் 
இடங்களில் வழகக்�ஞரக்ள் ���ட�்ைன பா�கக்லாம் 
அத�்டன் ��ப்�டட் ெகாள்ைக, வ�காடட்ல் அல்ல� மா�ம் 
நிலவரங்கைள க�த�்ல ெகாள்ள ேவண்�ம். 

 

வழக�்ைன ெதாடரலாமா என 
�ரம்ானிதத்ல்  

3.1. �க�ம் ��மான அல்ல�  �கக்லான வழக�்களில், 
வழகக்�ஞர ் அநந்பர ்  �ற்ற�யல் �ற்றசச்ாட�்டன் �ற்றம் 
சாடட்ப்பட ேவண்�மா என �ரம்ானிப்பர,் அவ்வா� இ�ப்�ன் 
அக�்ற்றம் என்னவா�ம் வழகக்�ஞர ் வழக�்ைன 
நடத�்வதற்� மாறாக ஆேலாசைன அல்ல� நீ�மன்றத�்ற்� 
ெவளிேய நைட�ைறப்ப�தத்  அ�ம� வழங்க ���ம். 
தங்கள் �ரம்ானத�்ைன ����, ����ன் தண்டைன 
வழங்கல் வ�காட�் அத�்டன் ேதைவயான சடட் வ�காட�் 
அல்ல� ெகாள்ைக அ�ப்பைட�ல் எ�ப்பர ் ெபா�ஸும் 
�ற்ற�யல் �சாரைண�ன் ேபா� இேத 
ெகாள்ைக�ைனபா�த�் அவ்வழக�்ல் அநத் நபர ்ெபா�ப்பா 
என �ரம்ானம் எ�ப்பர.்  

3.2. ஒ� �ற்றத�்ல் �சாரைணைய நடதத் ெபா�ப்�ல் உள்ள 
ெபா�ஸ மற்�ம் ேவ� �சாரைணயாளரக்ள்  தங்கள் 
வளங்கைள எவ்வா� பயன்ப�த�்வ� என்பைத ��� 
ெசய்�ன்றாரக்ள். இ� ஒ� �சாரைணைய ெதாடங்கேவா  
அல்ல� ெதாடரேவா மற்�ம் �சாரைண�ன் ேநாகக்த�்ைன 
கண்ட�வதா�ம். வழகக்�ஞர ் ெபா�ஸ் மற்�ம் ேவ� 
�சாரைணயாள�க�் �சாரைண�ன் சாத�்யமான வ�கள், 
சாட�்களின் ேதைவகள், �ன் கடட்ண நைட�ைறகள், 
ெவளிப்ப�த�்தல் நிரவ்ாகம் மற்�ம் ஒட�் ெமாதத் 
�சாரைண ெசயல்�றன். இ� �ரம்ானத�்ைன 
�ரப்்ப�தத்�ம் அல்ல� �ற்ற�யல் நடதை்தக�் ���ய 
அள�� அத�்டன் �சாரைண�ல் உள்ள சநே்தக நபரக்ளின் 
அளைவ�ம் �றலாம். இவ்வாறான ஆேலாசைனகள் ெபா�ஸ் 
மற்�ம் ேவ� �சாரைணயாளரக்�க�்ம் ெகா�கக்ப்படட் 
கால வைரயைற�ல் �சாரைணைய நிைறேவற்�வதற்�ம் 
�க�ம் பய�ள்ள வழக�்ைன உ�வாகக்�ம் உத�ம்.  

3.3. வழகக்�ஞர ்  ெபா�ஸ் அல்ல� ேவ� �சாரைணயாளைர 
வ� நடதத் ��யா�. எவ்வா� இ�ப்��ம், வழகக்�ஞர ்
அ��ைர வழங்�வ�ல் எநத்�த  தாகக்த�்ைன 
ஏற்ப�த�்�ம்  அதைன க�த�்ல் ெகாள்ள ேவண்�ம்,  
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�ண்ணப்பத�்ற்� �ரம்ானம் எ�க�்ம் ேபா� �� ���� 
ேதர�் ஒத�்ைவகக்ப்படல் அல்� ேதர�் நடதத்ப்பட அவ�யம் 
இல்ைல.  

3.4. வழகக்�ஞர ்  ��யள� சாத�்யாக �ன்வ�வனவற்ைற 
அைடயாளேமா அல்ல� சாட�்களின் �ைறபாட�்ைன 
��தத்ேவா ஆனால் �ைழ� ேதர�்க�் உடப்ட(ப�� 5ஐ 
பாரக்க்), இநே்நரத�்ல் அவரக்ள் �� ���� ேதர�்ன் 
சாட�்களின் நிைல அைடய �தல் நி�தத் ேவண்�ம்(ப�� 4ஐ 
பாரக்க்) மற்�ம் ேமல�க �சாரைணயால்  பலப்ப�தத் 
��யா��ன், அல்ல� ெபா� நலன் ெதளிவாக �க�்யமாக 
இ�க�்ம் படச்த�்ல் வழக�் அவ�யம் இல்ைல (ப�� 4ஐ 
பாரக்க்) இ�ப்��ம் வழகக்�ஞர ் �தன்ைமயாக ெபா�ஸ் 
மற்�ம் ேவ� �சாரைணயாளரக்ளினால் வழங்கப்படட் 
சாட�்கள் மற்�ம் தகவல்கைள க�த�்ல் ெகாள்வாரகள். 
சநே்தக நபரக்ள் அல்ல� அவரக்ள் சாரப்ாக நடவடக்ை்க 
எ�ப்பவரக�ம் சாட�்கள் மற்�ம் தகவல்கைள, �ற்றச ்
சாட�்ற்� �ன்னர அல்ல� �ன்னர ் வழகக்�ஞ�க�் 
வழங்�வர,் இநத் உத� வழகக்�ஞர ் �ரம்ானம் எ�கக் 
உத�ம். �ல உகநத் வழக�்களில் வழகக்�ஞர ் சநே்தக நபர 
அல்ல� அவரகளின் �ர�நி�கைள இவ்வா�  ெசய்ய 
வரேவற்பார.்  

3.5. வழக�்ன் ெசயல்�ைற தவறாக உள்ள படச்த�்ல் 
அத�்டன் நடவ�கை்க  ெதாடராக இ�க�்ம் படச்த�்ல் 
வழகக்�ஞரக்ள் வழக�்ைன ெதாடங்கேவா அல்ல� 
ெதாடரேவா ��யா� என நீ�மன்றம் �றலாம்.  

3.6. வழகக்�ஞர ் ெபா�ஸ் மற்�ம் ேவ� 
�சாரைணயளரக்ளில் இ�ந�் ெப�ம் ஒவ்ெவா� 
வழக�்ைன�ம் ம�ப்��வர.் ம�ப்��வ�  ஒ� 
ெதாடரச்�்யான ெசயல்�ைற  அநத் நிலவரத�்ல் 
வழகக்�ஞரக்ள் வழக�் ��த�்யா�ம் ேபா� 
�ழ்நிைலகளில் ஏற்ப�ம் மாற்றங்கைள க�த�்ல் 
ெகாள்ளேவண்�ம் இ� எ�ர ் வழக�்ல் நடப்பைவைய�ம் 
உள்ளடக�்ம், ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ய ேவ� ேமல�க 
நியாயமான  �சாரைணகள், அத�்டன் பா�கக்ப்படாத 
காரணிகள் �சாரைண வழக�்ைன �ைறந�் ம�ப்�ட  
உடப்�த�ம் அல்ல� எ�ர ்கட�் வழக�்ற்� ஆதர� அளிக�்ம் 
�ல சமயங்களில் இதனால் �ற்றசச்ாட�்கக்ள் மாற்றப�ம் 
அல்ல� நிற்பாற்றப்ப�ம் அல்ல� வழக�் ெதாடரகக் �டா�. 
வழக�் நி�தத்ப்படட்ால், அதைன நி�த�்வதற்� எ�க�்ம் 
வழ�ைறகளிற்� ஆதர� அளிகக் ேவண்�ம் ஏேனனில் இ� 
பா�கக்ப்படட்வரின் ம� பரி�லைன �டட்த�்ன் �ழ் 
பா�கக்ப்படட்வரின்  நிைலைய பா�க�்ம்  ேதைவயான 
ேபா�, அதாவ� வழக�்ைன நி�தத்ேவா அல்ல� 
�ற்றசச்ாட�்ைன மற்�ம் ேபா� வழகக்�ஞரக்ள் 
�சாரைணயாள�டன் கலநத்ாேலா�கக் ேவண்�ம் 
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வழகக்�ஞர ் மற்�ம் �சாரைணயாளர ் இைணந�் 
ேவைலைய ெசய்வர ்  ஆனால் கைட��ல் வழக�்ைன 
ெதாடரவ்தா இல்ைலயா என்�ன்ற �ரம்ானம் எ�க�்ம் 
ெபா�ப்� ��எைஸ சா�ம்.  

3.7. ��ப்�டட் அள� �ற்றங்கள் தான் ����ன் ஒப்�த�டன் 
நீ�மனறத�்ற்� எ�த�் ெசல்லப்ப�ம் என பாரா�மன்றம் 
�ரம்ானித�்ள்ள� இவற்ைற ஒப்�தல் வழக�் என அைழப்பர ்
இவ்வாறான வழக�்களில் ��� அல்ல� அதன் சாரபாக 
ெசயல்ப�ம் வழகக்�ஞர ் , வழக�்ற்� ஒப்�தல் 
ெகா�ப்பதற்� �ரம்ானிகக் ���ட�்ைன பா�பார.்  

3.8. வழகக்�ஞர ் இவ்வாறான வழக�்கைள அடே்டானி 
ேஜனர�டம் அ�ப்�ம் �ன் தற்ேபாைதய வ��ைறகைள 
ைகையள ேவண்�ம். �ல �ற்றங்களிற்� வழக�்ைன 
ஆரம்�க�்ம் �ன்னர ் மாநில ெசயளாலரின் ஒப்�தல் 
அவ�யம்.  அத�்டன்,  ��ப்படட் வழக�்கைள ��த�் 
��எ�ன் ேமற்பாரை்வ மற்�ம் பாரா�மன்ற 
நடவ�கை்க�னால் ஏற்ப�ம் ெபா�ப்� ��த�் அடே்டானி 
ேஜனர�க�் தகவல் வழங்கப்ப�ம். 
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�� ���� ேதர�் 
4.1. �� ���ட�்ன் இ� நிைலகளின் ேசாதைனகளில் வழக�்  
�த�் அடநத் �ன்னர தான் வழகக்�ஞர ் வழக�்ைன 
ெதாடங்கேவா ெதாடரேவா ���ம், �ைழ�த ் ேதர�்ைன 
பயன்ப�த�்ம் ேபா� அ� ���லகக்ப்ப�ம்   (ப�� 5ஐ 
பாரகக்)  

4.2. �� ���� ேதர�்ற்� இரண்� : (i)சாட�் நிைல; அதைன 
ெதாடரந்�்  (ii) ெபா� நலன் நிைல.  

4.3. �� ���� ேதர�் பா�ககப்படல்: 

ஏ) �சாரைண�ன் எல்லா நியாயமான வ�க�ம் 
கண்ட�யப்படட் �ன்னர;் அல்ல�  

�) �சாரைண நிைற� ெசய்வதற்� �ன்னர,் அதாவ� 
ேமல�க சாட�் அல்ல� �� ���� 
�ண்ணப்பத�்ைன பா�கக்ாத படச்த�்ல் வழகக்�ஞர ்
��ப்ப�யா�ன், அதாவ� வழக�்ற்� சாதகமாக 
அல்ல� எ�ரா�ம் படச்த�்ல். 

4.4. ��ததலான வழக�்களில், வழகக்�ஞர ்வழகை்க நடதத் 
ேபா�ய அள� சாட�்கள் உள்ளனவா என அவ்வழக�்ல் ெபா� 
நலைன க�த�்ல் ெகாண்� ெசயல்பட ேவண்�ம் இ�ப்��ம் 
�ல வழக�்கள் ெதளிவாக�ம், எல்லா சாட�்கைள�ம் 
கணக�்ல் எ�க�்ம் �ன்ன�ம் ெபா� நலன் க��ழழக�் 
நடதத்ப்பட மாடட்ா�. இவ்வாறான சநத்ரப்்பங்களில், 
வழகக்�ஞர,் அநத் வழகை்க நைட�ைறப�தத் �டா�.  

4.5. வழகக்�ஞர ் இவ்வாறான �ரம்ானத�்ைன அவரக்ள் அதன் 
��ைமயான பரநத் �ற்ற�யல்  �ரம்ானம் கணக�்ல் 
எ�கக்ப்பட�் ெபா� நலைன க�த�்ல் ெகாண்� �� தகவல் 
ெகாண்டகணகெ்க�ப்� எ�கக்ப்ப�ம். வழகக்�ஞ�க�் 
ேபா�மான அள� தகவல்கள் இல்லா� அவ்வாறான நீரம்ானம் 
எ�கக் ��யாத படச்த�்ல், �சாரைண ெதாடர ேவண்�ம் 
அத�்டன் �� ���� ேதர�்ன் �லம் எ�தத் �ரம்ானம் 
�ன்னர ்இப்ப���ல் ��ப்�ட ேவண்�ம்  

சாட�் நிைல 
4.6. வழகக்�ஞ�க�்ம் ௐவ்ெவா� �ற்றவாளி�ன் அவரக்ளின் 
உண்ைமயான �ற்றசச்ாட�்க�்ரிய காரணங்க�கக்ான 
ேபா�மான சாட�் ��ப்� அளிகக் ேவண்�ம். அவரகள் 
எ�ரக்ட�்�ன் வழக�்ைன க�த�்ல் ெகாள்ள ேவண்�ம், 
தண்டைன�ன் வாய்ப்ைப அ� எவ்வா� பா�க�்ம் என�ம் 
க�த ேவண்�ம். சாட�் நிைலைய தாண்டாத வழக�் 
ெதாடரந�் ெசயல் ப�தத்ப்பட மாடடட்ா� அ� எவ்வள� 
�வரம் அல்ல� ��கக்மாக இ�ப்��ம்,  
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4.7. வழகக்�ஞர ் சாட�்கைள �ன்ேனாக�்டன் 
ம�ப்��வதைன  ெபா�தே்த, அ�ல் நியாயமாக  தண்டைன 
வழங்கதகக் வாய்ப்� உள்ள� என க�தலாம் அத�்டன், எ�ர ்
தரப்�ன் பா�ப்� மற்�ம் சநே்தக நபர ் �ன் ைவதத் ேவ� 
தகவல்கள் அல்ல� அவரக்ள் தங்���க�்ம் ேவ� தகவல்கள் 
ேபான்றைவ. அப்ப�யா�ன் ஒ� �ற நிைல உள்ள� 
என்பதா�ம், பாராபடச்ம் அற்ற அல்ல� ந�நிைலயான ஜூரி, 
அல்ல� பல நீ�ப�கள், அல்ல� வழக�்ைன தனிப்படட் 
�தமாக ேகட�ம் நீ�ப�, சரிவர வ� நடத�் சடட்த�்ற்� 
உடப்ட�் ெசயல்பட�், இ�ல் ��தலாக �ர�வா�ைய 
�றப்படட் �ற்றசாட�்ற்� ஏற்ப தண்டைன வழங்கா� 
இ�தத்ல் ஆ�ம்.   �ர�வா� �ற்றவாளி �ற்றம் �ரிநத்வர ் என 
ெதளிவாக ெதரிநத்ால அன்�  நீ�மன்றம் தண்டைன 
வழங்கா�  

4.8. தண்டைன வழங்�வதற்� ேபா�மான அள�  சாட�் 
இ�ப்�ன் , வழகக்�ஞர ் தங்களிடம் �ன்வ�ம் ேகள்�கைள 
ேகடக் ேவண்�ம்:   
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இநத் சாட�்ைய நீ�மன்றத�்ல் பா�க்கலாமா?  

�ல சாட�்களின் அ��லங்கள் பற்� ஏ�ம் ேகள்� 
இ�க�்ன்றனவா என வழகக்�ஞர ் க�த�்ல் ெகாள்ள 
ேவண்�ம் அவ்வா� ெசய்�ம் ேபா�, வழகக்�ஞர ் இவற்ைற 
கணகே்க�கக் ேவண்�ம்: 

• �ல சாட�்கள் நீ�மன்றத�்னால் அ��லம் அற்றைவ 
என ஏற்�க ்ெகாள்ளப்படட்ால்; மற்�ம  

• சாட�்கைள ��ைமயாக ேநாக�்ம் ேபா� சாட�்களின் 
�க�்யத�்வம். 

சாட�்கள் நம்பதத்கவனவா? 

வழகக்�ஞர ்  சாட�்கள் நம்பதத்�நத்ைவயா என ேகள்� 
ேகட�்ம் அள�ற்� ஏ�ம் காரணம் இ�ப்�ன், �ல்�யம் 
அல்ல� ஒ�ைமப்பா� உடப்ட. 

சாட�்கள் நம்பகமானைவயா?  

வழகக்�ஞர ்  சாட�்கைள நம்பாமல் இ�ப்பதற்� ஏேத�ம் 
காரணமா உண்டா என க�த�்ல் ெகாள்ள ேவண்�ம்.. 

ேவ� ஏதாவ� ெபா�ள் சாட�்�ன் ��ைமத ்
தன்ைமைய பா�க்�மா?  

இநத் நிைல ��வ��ம்  வழகக்�ஞர ்ேவ� ஏதாவ� ெபா�ள்  
சாட�்�ன் கணகே்க�ப்ைப பா�க�்மா என க�த�்ல 
ெகாள்ள ேவண்�ம, ெபா��டம் உள்ள  பரிேசா�ககப்டட் 
மற்�ம் பரிேசா�கக்ப்படாத ெபா�டக்ள் அத�்டன் ேம�ம் 
காரணமான �சாரைண�ைன ெபற்�க ்ெகாள்�தல் 

ெபா� நலன் நிைல 
4.9. எல்லா வழக�்�ம்  எப்ேபா� ேபா�மான அள� சாட�் 
வழக�்ைன நியாயப்ப�தத் அல்ல� நீ�மன்றம் இல்லா� 
அகற்றப்ப�ம் படச்த�்ல், இதத்�ணத�்ல் வழகக்�ஞர ்
அவ்வழக�் ெபா� நலைன க�த�்ல் ெகாள்ள ேவண்�மா என 
க�த�்ல் ெகாள்ள ேவண்�ம்  

4.10. வழக�் ெதாடரந�் நைடெப�ம் எனி�ம் வழகக்�ஞர ் 
ெபா� நலன் காரணிகள் வழக�்ற்� எ�ரான காரணா◌ிகள் 
அதற்� சாதகமான காரணிகைள �ட ேமல ேநாக�் இ�ப்�ன். 
�ல வழக�்களில் வழகக்�ஞர ் ��ப்ப� அைடந�்  ெபா� 
நலன் க�� �ற்றவாளி�ற்� நீ�மன்றம் இல்லாத 
அகற்றப்படட் நிைலைய வழங்� வழக�்லாமல் 
நைட�ைறப்ப�த�்வார.்  

4.11. ெபா� நலனிைன க��ம் ேபா�, வயவகக்�ஞர ் �ழ் 
பந�்�ல் உள்ள ஒவ்ேவா� ேகள்��ைன�ம் க�த�்ல் 
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ெகாள்ள ேவண்�ம் 4.14 ஏ) இ�ந�்  �) வைர இைவ ெபா� 
நலனின் காரணிகைள அைவ ஏன் வழக�்ற்� எ�ராக 
உள்ளன என அைடயாளம் கண்� �ரம்ானிகக் உத�ம்.. 
இகக்ாரணிகள், அத�்டன் வ�காட�் சாரந்த ் அல்ல� ��� 
இன் ெகாள்ைககளினால் �றப்படட் ெபா� நலன் காரணிகள், 
வழகக்�ஞ�க�் ெபா� நலனின் ெமாதத்மான ம�ப்�ட�்ைன 
உ�வாகக் உத�ம்.  

4.12. �ழ் இ�க�்ம் பந�்�ன் �ளகக்ம் �ேழ 4.14 ஏ)  �தல்  �) 
வைர வழகக்�ஞ�க�்  அநத் ��ப்�டட் ேகள்��ைன பற்� 
ஆேலா�க�்ம் ேபா� அ� ெபா� நலன் காரணிகள் வழக�்ற்� 
உடப்டட்தா அல்ல� எ�ரானைவயா என அைடயாளங் 
காட�்ம். அைடயாளங் காணப்படட் ேகள்�கள் 
��ைமயானைவகள் அல்ல, அத�்டன் எல்லா ேகள்�க�ம் 
எல்லா வழக�்ற்�ம் சம்பநத்ப்படட்ைவ அல்ல.  ஒவ்ெவா� 
ேகள்��ன் இைட�ம், மற்�ம் அைடயாளம் காணப்படட் 
காரணிக�ம், ஒவ்ெவா� வழக�்ன் காரணிகள் மற்�ம் 
த���ற்� ஏற்ப மா�ம்.  

4.13. �ல சமயங்களில் ஒ� ெபா� நல காரணி எ�ர ்பகக்த�்ல் 
ெசல்�ம் மற்ற அைனத�் காரணிகைள�ம் ஆ�கக்ம் 
அளிக�்ம். இ�ப்��ம் �ல ெபா�  நல காரணி ��ப்�டட் 
வழக�்களில் அதன காரணி வழக�்ற்� எ�ராக நகரத்�்ம் , 
இநந்ிைல�ல் வழகக்�ஞர ் வழக�் ெதாடரந்�் நைடெபற 
அவ�யமா என க�த�்ல் ெகாள்ள ேவண்�ம் அத�்டன் அநத் 
காரணிகள் தண்டைன வழங்�ம் ேபா� க�த�்ல் ெகாள்ள 
�ன் ைவகக்ப்பட ேவண்�ம் 

4.14. வழகக்�ஞர ் �னவ�ம் ேகள்�கைள க�த�்ல ெகாள்ள 
ேவண்�ம் 

ஏ) இைழக்கப்படட் �ற்றம் எவ்வள� ��ரமான�? 

• ��றம் எவ்வள� ��ரமானேதா, அதன் காரணமாக 
வழக�் ேதைவப்ப�ம்  

• �ற்றத�்ன் ��ரத�்ைன ம�ப்��ம் ேபா�, 
வழகக்�ஞர ் சநே்தக நபரின்  �ற்றசச்ாடை்ட�ம் 
�ைள�தத் �ங்�ைன�ம் க�த�்ல் உள்ளடக�்ய 
இ�கக் ேவண்�ம், அதாவ� தங்கைள இவ்வாறான 
ேகள்� ேகட�் �) மற்�ம் �). 

�) சநே்தக நபரின் �ற்றசச்ாட�்ன் நிைல என்ன? 

• �ற்ரசாட�் நிைல�ன் அள� அ�கமாக இ�நத்ால் , 
��தலாக வழக�் ேதைவப்ப�ம்  

• �ற்றசச்ாட�் நிைல இவ்வா� �ரம்ானிகப்்ப��ற�:  

i. சநே்தக நபரின் சம்பநத்ப்படட் நிைல�ன் அள�;  
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ii. எநத் அள�ற்� �ற்றச ் ெசயல் �ன்�ட�்ேய 
�டட்�டப்படட்� மற்�ம் அல்ல�/ �டட்�டப்படட்�;  

iii. �ற்ற�யல் நடவ�கை்க�னால் �ற்றவாளி 
எநத்ள�ற்� அ��லம் ெபற்றார ்

iv.  சநே்தகத�்ற்� ரியவர ்  �நை்தய �ற்ற�யல் 
ஆதாரங்கள் மற்�ம் / அல்ல� நீ�மன்ற �ரப்்�கள் 
மற்�ம் �ைண எ�ப்� அல்ல� ஒ� நீ�மன்ற 
உதத்ர�க�் உடப்ட�் இ�நத்ாரா 

v. அநத்  �ற்ற�ைழப்�  ெதாடர�்யாக நடக�்ம் 
சாத�்யம் உண்டா, ��ம்ப நைடெப�மா அல்ல� 
அ�கரிக�்மா 

vi. சநே்தக நபரின் வய�ம் ��ரச்�்�ம் (பந� � இைன 
�ழ் பாரக்க்). 

• சநே்தக நபர ் �ற்றம் இைழகக் உநத்ப்படட்ால், 
கடட்ாயப்ப�தத்ப்படட்ால் அல்ல� வ� 
கடட்ாயப்ப�தத்ப்படட்ல் அவரின் �ற்ற�ைழக�்ம் 
�றனின் அள� �க�ம் �ைறவா�ம், �க�்யமாக 
அவரக்ள ஒ� �ற்றத�்னால் பா�கக்ப்பட�் அ� இநத் 
�ற்றத�்ைன இைழகக் காரணமாக இ�ப்�ன்.  

 
• வழகக்�ஞர ் க�த�்ல ெகாள்ள ேவண்�ய இன்ேனா� 

�டயம். அதாவ� �ற்றம் இைழக�்ம் ேநரத�்ல் 
�ற்ரவாளி மனநிைல அல்ல� உடல் நிைல 
பா�கக்ப்பட�் அல்ல� இயலாைம இ�ந�்�நத்ால் 
இவ்வாறான நிைல�ல் ��தலாக வழக�் அவ�யமாக 
க�தப்படா�. இ�ப்��ம் வழகக்�ஞர ் அக�்ற்றம் 
எவ்வள� ��ர ம் எனபதைன�ம் க�த�்ல் ெகாள்ள 
ேவண்�ம்,அதாவ� �ற்ரவாளி ம�ப��ம் 
�ற்ற�ைழகக் ��ம் அத�்டன் ெபா� மகக்ைள 
பா�காகக் ேவண்�ம் அல்ல� இவ்வாறான நபரக்�க�் 
ஆதர� வழங்�தல்.  

சி) பா�க்கப்படட்வ�க்� என்ன மா�ரியான 
�ழ்நிைல�ல் மற்�ம் என்ன பா�ப்� 
ஏற்ப�தத்ப்படட்�? 

• பா�கக்ப்படட்வரின் �ழ்நிைல �க�ம் �க�்யமான�. 
பா�கக்ப்படட்வரின் �ழ்நிைல பல�னமாக இ�ப்�ன், 
அல்ல� பா�கக்ப்்டட்வர ்அ�க பல�ன�ற்� இ�ப்�ன் , 
அவ்வா� இ�ப்�ன் வழக�் அவ�யமா�ம்  

 
• இ�ல் நம்�கை்க�ன் நிைல அல்ல� சநே்தக நபர ்

மற்�ம் பா�கக்ப்படட்வர ்  இைடேய இ�க�்ம் அ�காரம் 
உள்ளடங்�ம்.  
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• ��தலாக ஒ� �ற்றத�்னால் ெபா� மகக்�க�் ேசைவ 
ெசய்�ம் நபர ்பா�கக்ப்படட்ால்  வழக�் நைடெப�ம்.  

 
• ��தலாக �ற்றம் �ன்வ�ம் காரணிகளால் 

உநத்ப்படட்ால் அதாவ� எநத் வைக��ம் பாராபடச்ம் 
ஊ�கக்ப்படட் இனக�்� அல்ல� பா�கக்ப்படட்வரின் 
வம்சாவ� அல்ல� ேத�ய ��, பா�னம், இயலாைம. 
வய�, சமயம் அல்ல� நம்�கை்க, பா�யல் நிைல 
அல்ல� பா�யல் அைடயாளம், அல்ல� சநே்தகப்ப�ம் 
இலக�் அல்ல� பா�கக்ப்ப�பவைர பயன்ப�த�்தல் 
அல்ல�  பா�கக்ப்படட்வரக்�் எ�ராக ஆரப்பாடாடம் 
இவ்வைகயான காரணிகள்.  

 
• வழகக்�ஞர ்  ேம�ம் இவ்வழக�் பா�கக்ப்படட்வரின் 

உடல்நிைல அல்ல� மனநிைல, மற்�ம் �ற்றத�்ன் 
��ர�ைன மன�ல் ெகாண்�, இ�க�்ம் �றப்� 
அள�கைள எ�த�் ேபா�மான அள� பா�கக்ப்படட்வர ்
வழக�்ல் பங்ேக�கக்ாமல் பாரத்�்க ்ெகாள்ளல்.  

 
• வழகக்�ஞர ் பா�கக்ப்படட்வரினால் �றப்படட் 

�ற்றத�்னால் ஏற்படட் பா�ப்�ைன கணக�்ல் எ�த�் 
ெகாள்ல ேவண்�ம்ய �ல ெபா�தத்மான வழக�்களில், 
பா�கக்ப்படட்வரின் ��ம்பத�்ன் க�த�்கக்ைள�ம் 
எ�த�் ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 
• இ�ப்��ம் ��எஸ் பா�கக்ப்படட்வரக்�்ம் அவரின் 

��ம்பத�்ற்�ம் வக�்ல் தன� கட�்கக்ா�க�் 
ெசயல்ப�வ� ேபால ெசயல்பட மாடட்ாரகள், அத�்டன் 
வழகக்�ஞர ் ெபா� நலன் ேமேலாேடாடத�்ைன�ம் 
உ�வாகக் ேவண்�ம்.  

�) �ற்ற�ைழதத் ேவைள�ல் �ற்ரவாளி�ன் வய� 
மற்�ம் ��ரச�் என்ன? 

• �ற்ற�யல் நீ� �டட்ம் �ள்ைளகள் மற்�ம் வா�ய 
வய� உள்ளவரக்ைள வய� வநத்வரக்ைள �ட 
�த�்யாசமாக நடத�்வர ் சநே்தக நபரின் வய� இ�ல் 
��ப்�டட் இைடைய வ�க�்ம் அதாவ� சநே்தக நபர ் 
�ள்ைள அல்ல� வா�ப வய�ள்ள 18 வய�ற்� 
உடப்டட்வராக இ�ப்�ன்.  

• �ள்ைள மற்�ம் வா�ப வய�ள்ளவரின் �க�்ய 
ேதைவகள் மற்�ம் நலனகள் க�த�்ல் எ�த�்க ்
ெகாள்ளப்பட ேவண்�ம், அதாவ� வழக�் அவரகளின் 
எ�ரக்ால வாய்ப்�கக்ளில் பாதகமான தாகக்�ைன 
ஏற்ப�தத்ல் அ� �ற்றத�்னால் ஏற்படட் ��ரத�்டன் 
சமநிைலப்படா�.  
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• வழகக்�ஞர ் வா�ப நீ� �டட்த�்ன் �லக�்�களின் 
இலக�்ைன க�த ேவண்�ம், அ� �ள்ைலகள் மற்�ம் 
வா�பரக்ள் �ற்ற�ைழப்பைத த�ரக்�்ம். ஐக�்ய 
ேதசத�்ன் 1989 மாநாட�்ல் �ள்ைளகளின் உரிைமகள் 
��த�் எ�ம் கடைமகள் பற்� வழகக்�ஞர ் க�த 
ேவண்�ம்.  

• வழகக்�ஞர ்சநே்தக நபரின் ��ரச�்�ைன கணக�்ல் 
எ�கக் ேவண்�ம், அத�்டன் அவரள்ின் வய�ைன�ம் 
கணக�்ல் எ�கக் ேவண்�ம், ஏெனனில் வா�ப வய� 
உள்ளவரகள் மத�்ய 20களில் ��ரச்�் அைடய 
ெதாடங்�வாரக்ள்.  

• ��ப்பாக ��ேவாமா�ன் சநே்தக நபர ் இளம் 
வய�ள்ளவராத இ�ப்�ன், �டய படச்ம் வழக�் 
நைடெபறா�.  

• இ�ப்��ம், �ல சநத்ரப்்பங்களில், சநேதக நபர ் 19 
வய�ற்� �ழ்படட்வர ் அல்ல� ��ரச்�் �ைறவாக 
காணப்ப��ம், வழக�் ெபா� நலந ்க�� நைடெப�ம். 
இவ்வா� உள்ளடங்�ம்:  

i. ��ர �ற்றத�்ைன ெசய்தைம 

ii. சநே்தக நபரிற்� �நை்தய ப��கள் உள்ளன அைவ 
வழக�் த�ர அதற்� மாற்� வ��ைற இல்ைல, மற்�ம் 

iii. ஏற்�ெகாள்ளப�தல் இல்லாத படச்த�்ல் என்றால் 
நீ�மன்றத�்ற்� ெவெ◌�ேய அகற்றப்பட�் 
�ற்ற�ைழதத் நடதை்த இல்லாமல் காணப்ப�ம்  

இ) ச�தாயத�்ல் இதனால் ஏற்ப�ம் பா�ப்�?  

• ச�தாயத�்ல் �ற்ற�ைழதத்ால் அ� பாரிய தாகக்தை்த 
ஏற்ப�த�்ம், அவ் வைகயான �ற்றங்க�க�் வழக�் 
அவ�யம்.   

• ச�தாயத�்ல் இவ்வா� �ற்ற�ைழகக்ப்படட்ால் அ� 
அநத் ச�தாயத�்ற்� ��ப்�டட் தாகக்த�்ைன 
ஏற்ப�த�்ம், இ� �ற்ற�ைழப்�ன் ��ரத�்ைன 
அ�கரிக�்ம்.  

• ச�தாயங்கள் இடங்க�க�் ஏற்ப ச�தாயஙகளில் 
கட�்ப்ப�தத்ப்பட�ல்ைல, அங்� ஒேர நடதை்த�ைன 
ெகாண்ட மகக்ள ��, ஒேர அ�பவங்கள் அல்ள� 
�ன்னனி ேவைல ெசய்�ம் ச�தாயம் உடப்  

• ஒ� ச�தாயத�்ல் ஏற்ப�த�்ம் தாகக்த�்ைன ச�தாய 
தாகக் வாக�்�லமாக ெபற்�கெ்காள்ளலாம்.  

ஹப்) வழக்� ��தாசார �ர�ப�ப்பா? 
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• வழக�் ��தாசார �ர�ப�ப்பா என க��வகதற்� 
t�ன்வ�வன் �க�்யமா�ம்: 

i. ��எஸ் அத�்டன் பரநத் �ற்ற�யல் நீ� �டட்த�்ன் 
ெசல�, �கக்யமாக ெபனால்� உடன் இைட ேபா�ம் 
ேபா� அ�கமாக காணப்ப�ம் வழகக்�ஞர ் ெபா� 
நலைன இநத் காரணி உடன் மட�்ம் இைணத�் 
கணக�்ட �டா�. மற்ைறய பந�்�ல் உள்ள 
ேகள்�கள் 4.14 ஏ)�தல் �) வைர க��ம் ேபா� ெபா� 
நலன் காரணிக�க�் �க�்யத�்வம் வழங்க 
ேவண்�ம் ஆனால் ெபா� நலைன ெமாதத்மாக 
கணக�்�ம் ேபா�  ெசல� ஒ� �க�்ய 
காரணியாக�ம் அைம�ம் 

ii. வழக�்கள், வழக�் நிரவ்ாகத�்ன் ெகாள்ைக �ைற 
பய�ள்ள �தத�்ல் அைம�ம் வைக�ல் அதற்ேகற்ப 
நைட�ைற ப�தத்ப்பட ேவண்�ம். உதாரணமாக, 
ஒ� வழக�்ல் பல்ேவ� சநே்தக நபரக்ள் இ�ப்�ன், 
வழக�் �க�்யமாக பங்களிப்பவரக்�கக்ாக 
ஒ�கக்ப்ப�ம் இ� நீளமான �கக்லான த�ரக்�்ம் 

 

 

 

�) ெகா�க்கப்ப�ம் தகவல் ஆதாரங்க�க்� 
பா�காப்� அவ�யமா? 

• �ல வழக�்களில் ெபா� நலன் பா�காப்� ���ைறகள் 
ெபா�நத்�ல்ைல என்றால், வழக�்ைன 
நைட�ைறப�த�்ம் �ன்னர ்�க�ம் கவனமாக இ�கக் 
���ம், �ல வழக�்களில் தகவல்கள் ெபா� மகக்�க�் 
ெவளிப்ப�த�்ம் ெபா� அைவ தகவல் �லங்கைள, 
நடந�் ெகாண்��க�்ம் �சாரைண, சரவ்ேதச உற� 
அல்ல� ேத�ய பா�காப்�ைன�ம் பா�க�்ம். 
இவ்வாறான வழக�்கள் ெதாடரச்�்யாக ம�ப்�� 
ெசய்யப்பட ேவண்�ம். 
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�ைழ�த ்ேதர�் 
5.1. வழக�் ��ரம் அல்ல� �ழ்நிைலகளில் நிைல�ல் உடன� 
நியாயப�த�்ம் �ற்றசச்ாட�் �ரம்ானங்கள் எ�கக் 
ேவண்�ம், அத�்டன் �ைணைய ம�ப்பதற்� நிைலயான 
காரணங்கள் அவ�யம்.  

5.2. அதாவ� ேதைவயான ேநரத�்ல் பா�ப்பதற்�ம் அத�்டன் 
வழக�் �தன் நிைல�ல் மாறாமல் இ�கக் �ைழ�த ்
ேதர�ன் ஐந�் நிபநத்ைனகைள�ம் க�ைமயாக பரிேசா�கக் 
ேவண்�ம். ஐந�் நிபநத்ைனக�ம் �ைழ�த ் ேதர�் பா�கக் 
�தல் பரிேசா�கக்ப்பட ேவண்�ம். நிபநத்ைனகள் 
சந�்கக்ப்படா��ல், ேவ� நிபநத்ைனகைளக�த�்ல் ெகாள்ள 
அவ�யம் இல்ைல ஏெனனில் இநந்ிைல�ல் �ைழ� 
ேதர�ைன பா�கக் ��யா� அத�்டன் சநேதக நபைர 
�ற்ரம் சாடட் ��யா�.  

�தல் நிபநத்ைன - �ற்றம் சாடட்ப்படட்வர ்�ற்றம் ெசய்ததாக 
சநே்த�ப்பதற்கான நியாயமான காரணங்கைள 
ெகாண்��க�்ன்றார.் 

5.3. ஆதாரஙாகைள ம�ப்�ட�்  வழகக்�ஞர ்��ப்� அைடய 
ேவண்�ம், அதாவ� அைவ �ற்றம் சாடட்ப்படட்வர ் �ற்றம் 
இைழதத்ற்� நியாயமான ஆதாரஙகள் இ�ப்�ன் அவைர 
�ற்றம் சாடட்லாம். இகக்ணகெ்க�ப்� எ�ர ்கட�்�ன் பா�ப்� 
அல்ல� சநே்தக நபர ் �ன் ைவதத் தகவல்கள் அல்ல� 
அவரக்ள் நம்�ம் தகவல்கைள க�த�்ல் ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

5.4. சநே்த�கக் நியாயமான காரணங்கள் இ�க�்ன்றனவா 
என்� �ரம்ானிப்ப�ல், வழகக்�ஞர ் இ�க�்ம் எல்லா 
ெபா�டக்ள் மற்�ம் இ�க�்ம் எல்லா தகவல்கைள க�த�்ல் 
ெகாள்ள ேவண்�ம், அைவ சாட�் �தமாகேவா ேவ� 
�தமாகேவா இ�கக்லாம். வழகக்�ஞர ்  ெபற்��க�்ம் 
இநந்ிைல�ல் ெபற்��க�்ம் தகவல்கள் ��த�் ��ப்�யாக 
இ�கக் ேவண்�ம்: 

• நீ�மன்றத�்ல் அ�ம�கக்ப்படட் வ�வத�்ல் 
�ளகக்காட�்ைய வ�வைமகக்ப்பட ேவண்�ம்;  

• நம்பகமான; அத�்டன்  

• நம்பகமான 

இரண்டாவ� நிபநத்ைன-யதாரத்த்மான வாய்ப்�ைன 
வழங்�வதற்� ��தல் ஆதாரங்கைள ெபறலாம். 

5.5. ேபா�மான அள� நம்பதத்�நத்  காரணங்கள் இ�பைத 
��த�் வழகக்�ஞர ் ��ப்� அைடந�் ேமல�க 
�சாரைணகள் ��ப்�டட் கால வைரடைற�ல் ேம�ம் 
சாட�்கள் வழங்�ம் என நம்ப ேவண்�ம், ஏெனனில் அைனத�் 
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சாட�்கைள�ம் ஒன்�ைணத�், அத�்டன்�ல் தகவல்கள் 
சநே்தக நபைர  த�ரத்ே்தா ேநாக�்ேயா காட�்ம் ேபா� , இநத்  
நைட�ைற நம்�கை்க�ன் உண்ைமயான ஆதாரத�்ைன 
�� ���� ேதர�்ல் ெசயல்ப�த�்ம்.  

5.6. அேநக ஆதாரஙகள் அைடயாளம் காணக ் ��யதாக 
இ�கக் ேவண்�ம் �க�்யமாக ஊ�கக்ப்படக ்�டா�.  

5.7. இநத் �ரம்ானத�்ைன அ��ம் ேபா� வழகக்�ஞர ்
இதைன க�த�்ல ெகாள்ள ேவண்�ம்: 

• அதன் இயல்�, அள�� அத�்டன் ேமல�க சாட�் 
வழங்�ம் ஒப்�தல் மற்�ம் வழக�்ல் அதனால் ஏற்ப�ம் 
பா�ப்�;  

• சாட�்கள் அதரிக�்ம் �ற்றசச்ாட�்கக்ள்; 

• சாட�்கள் இல்லாத காரணஙாகள்;  

• ேமல�க தகவல்கைள ெபற்�க ் ெகாள்ள ேதைவயான 
ேநரம், அத�்டன் வழங்கப்டட் தண்டைன கால 
வைரயைறக�்ள் அவற்ைற ெபற இய�மா; மற்�ம் 

• �� ேகாட ்ெடஸ்ட ்�ண்ணப்�க�்ம் தாமதம் அைனத�் 
�ழ்நிைலகளி�ம் நியாயமானதா என்பைத�ம். 

 

�ன்றாவ� நிபநத்ைன - ��ரதத்ன்ைம அல்ல� உடன� 
�ற்றசச்ாட�் �ரம்ானத�்ைன எ�க�்ம் �ழ்நிைல�ைன 
வழக�் நியாயப்ப�த�்ம்.   

5.8. ��ரதத்ன்ைம மற்�ம் வழக�்ன் �ழ்நிைல 
�ற்ற�ைழப்�ன் ெதாடர�்டன் கணக�்டப்ப�ம், �ற்ற�யல்  
அதன் ஆபத�்ன் அள� �ைம வழங்�ம் ஆபத�்டன்  
இைணகப்்பட�் உள்ள�.  

நான்காவ� நிபநத்ைன - �ைண சடட்ம் 1976 ஆண்�ற்� �ன் 
�ைண வழங்காமல் இ�கக் கணிசமான ஆதாரங்கள் உள்ளன 
அத�்டன் வழக�்ன் �ழ்நிைல�ல் இ� ெசய்வதற்� 
உகநத்தா�ம்.  

5.9. இநத் �ரம்ானம் சரியான ஆபத�் கணகே்க�ப்� ெபா�த�் 
�ரம்ானிகக்ப்பட ேவண்�ம், அ� நிலவரமான நிபநத்ைனகள் 
இ�ப்��ம் சநே்தக நபர ்�ைண�ல் ெசல்ல உகநத்வர ்அல்ல 
என ெவளிப்ப�த�்ம்,  உதாரணமாக, ஆபதத்ான சநே்தக நபர ் 
ஒ� ��ப்�டட் நபரிற்� அல்ல� ெபா� மகக்ளிற்� உயர ்
ஆபத�்ைன உ�வாக�்ம், இவர ்தைலமைறவாகேவா அல்ல� 
சாட�்க�டன் தைல�டேவா ��ம். வழகக்�ஞர ் அதைன 
ஏற்�கெ்காள்ளலாம், ெதளிவான �சாரைண இன்�, 
�ைண�ல் ��தைல ெசய்யப்ப�வதற்�  நியாயப்ப�தத்ாக  
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அல்ல� அதரவளிகக்ாத ஆபதை்த பற்� வ���தத்ல்கள் 
அவ�யம்  

ஐநத்ாவ� நிபநத்ைன - ெபா� நலன் காரணமாக சநே்தக 
நபைர  �ற்றஞ்சாடட்ல் 

5.10. வழகக்�ஞர ் அநே்நரத�்ல் �ைடகக்ப்படட் 
தரவல்களின்ப� �� ���� ேதர�்ல் ெபா� நலைன க�த 
ேவண்�ம் 

 

�ைழ� ேதரை்வ ம�ப்��தல்  
5.11 �ைழ�தே்தர�ன் �ழ் �ற்ரம் சாட�்வைத ம�ப்�ட�்ல் 
ைவகக் ேவண்�ம் வழகக்�ஞர ் ெபா�ப்பாக ெபா��டம் 
இ�ந�் �தம் உள்ள சாட�்கள் அல்ல� ெபா�டக்ைள 
ெபற்�கெ்காள்வ�ல் ��ப்�டட் காலவைரயைற�ல் ெபற 
உ�ரப்்பாக இ�கக் ேவண்�ம் �ற்ரசச்ாட�்கள் என்�ம் 
சரியாக உள்ளதாஎன ெபற்ற சாட�்கைள வழகக்மாக 
ம�ப்�ட ேவண்�ம் அதன் �லம் �ைண வழங்�வதற்� 
ம�ப்பைத நியாயப்ப�தத் ேவண்�ம்.,  �� ��� � ேதர�்  
சாட�் அல்ல� ேவ� ெபா�டக்ைள ெபற்ற�டன் பா�கக்ப்பட 
ேவண்�ம், ஏ�ம் நிகழ்�ல், �ர�ண் நீ�மன்ற வழக�்கள் 
ெதாடங்�ம் �ன் ெசய்ய ேவண்�ம்.  
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�ற்றசச்ாட�்கைள ேதரந்ெ்த�தத்ல்  
6.1. வழகக்�ஞர ்�ற்ரசச்ாட�்ைன ேதரந்ே்த�கக் ேவண்�ம்: 

• �ற்றத�்ன் ��ரம் மற்�ம் அள� �ர�ப�க�்ம்; 

• நீ�மன்றத�்ற்� �ரப்்பளிகக் ேபா�மான ஆதாரங்கைள 
வழங்�வேதா�, �ன்-தண்டைனக�்ரிய ஒ�ங்�ைன 
வழங்க ேவண்�ம்  

• ெபா�தத்மான வழக�்ல் ப��தல் ஒ�ங்�ைன 
��கக்லாம், அ�ல் �ர�வா� �ற்ற�யல் 
நைட�ைற�ல் ச�ைக�ைன ெபற ��யா�; மற்�ம்  

• வழக�்ைன ெதளிவாக�ம் இல�வான �தத�்�ம் 
வழஙகப்பட ேவண்�ம். 

6.2. இதன் அரதத்ம் வழகக்�ஞர ் எப்ப�ம் அதைன 
ேதரந்ே்த�கக்மாடட்ாரக்ள் அல்ல� �க ��ர 
�ற்றசச்ாட�்டன் ெதாடரந்� அ�ல் ேதரந்ே்த�த�் மற்�ம் 
நீ�ைய ஆதரித�் �ைறநத் �ற்றசச்ாடை்ட வழங்கல்.  

6.3. வழகக்�ஞர ்ேதைவக�் ேமற்படட் அளைவ �ட அ�கமான 
�ற்றசச்ாட�்ைன �ன்ைவகக் �டா� ஏெனனில் 
�ர�வா�ைய �ல �ற்றசச்ாட�்ைன ஏற்�கெ்காள்ள உநத் 
ேவண்�ம். அேத �தத�்ல், அவரக்ள் �க�ம் ��ரமான 
�ற்றசச்ாட�்டன் �ன்ேனறக�்டா� இதன் காரணம் 
�ர�வா�ைய ��ரம் �ைறநத் �ற்றசச்ாட�்ற்� ஒத�்க ்
ெகாள்ள ைவதத்ல்.  

6.4. நீ�மன்றம் �ரம்ானம் எ�த�்னால் அல்ல� �ர�வா��ன் 
வழக�்ைன ேகடட் �ன்னர வழகக்�ஞர ் �ற்றசச்ாட�்ைன 
மாற்றக ்�டா�  

6.5. வழகக்�ஞர ் �ற்றம் சாடட்ப்படட் �ன்னர ் வழக�் 
ெதாடரந்�் ெகாண்��க�்ம் ேபா� �ழ்நிைலகளில் 
மாற்றங்கள் அதைன க�த�்ல் ெகாள்ள ேவண்�ம்  
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நீ�மன்றத�்ற்�-ெவளிேய அகற்றல் 
7.1. நீ�மன்றத�்ற்�-ெவளிேய அகற்றல் இ� வழக�்ல் 
நைட�ைறப�தத்ப்ப�ம் எதத்�ணத�்ல் என்றால் 
�ற்ரவாளி�ற� ப�ல் அளிக�்�டத�்ல் மற்�ம்/அல்ல� 
��ரதத்ன்ைம மற்�ம் �ற்ற�ைழக�்ம் �ழ்நிைலைய 
ெபா�தத்�.  

7.2. நீ�மன்றத�்ற்�-ெவளிேய அகற்றல் ��த�் ஆேலாசைன 
அல்ல� அ�காரம் வழங்�ம் ேபா� வழக�்றஞர ் ேதைவயன 
வ��ைறகைள �ன்பற்ற ேவண்�ம், இ�ல் ெபா�தத்மான 
ஒ�ங்��ைற நடவ�கை்க, ஒ� தண்டைன அல்ல� ��ல் 
தண்டைன அல்ல� ேவ� அகற்றம் உள்ளடங்�ம். 
நீ�மன்றத�்ற்�-ெவளிேய அகற்ற�க�் அவரக்ள் சரியான 
சாட�் தரத�்ைன பா�க�்ன்றாரக்ளா என உ��ப்ப�தத் 
ேவண்�ம், இத�ள் ேதைவப்ப�ன், �ற்ற�ைழதத்� என 
ெதளிவாக ஒப்�கெ்காள்�தல்  மற்�ம் ெபா� நலன் இநத் 
அகற்றைல வழங்க உத�ம். 
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நீ�மன்ற வளாகம் 
8.1. வழகக்�ஞர ் ம�ஸ்�ேரட ் நீ�மன்ற�ற்�  �ர�வா��ன் 
தண்டைன மற்�ம் இடத�்ைன வழங�ம் ேபா� 
வ��ைறகைள கைடப்��கக ேவண்�ம்  

8.2. ம�ஸ்ேரட ் நீ�மன்றத�்ல் வழக�் நிற்பதற்� ேவகம் 
மற்�ம் ஒேர காரணமாக அைமயக ் �டா� ஆனால்  வழக�் 
�ர�ண் நீ�மன்றத�்ற்� அ�ப்� அ� தாமதமானால் 
வழக�்றஞர ் அதன் தாமத�்ைன க�த�்ல் ெகாள்ள 
ேவண்�ம்.  

8.3. �ற்றசச்ாட�் நடவடக்ை்க அவ�யம் என வழகக்�ஞர ்
மன�ல் ைவத�்க ் ெகாள்ள ேவண்�ம், இ� �ர�ண் 
நீ�மன்றத�்ல் மட�்ம் நைடெப�ம். ேதைவப்ப�ன்,வழக�்ன் 
சாராம்சம் அதந ்ேநாகக்�டந ்ேநரத்◌்ியாக இ�கக் ேவண்�ம்  

வழக�் �சாரைண இடங்கள் �ள்ைளகள் 
மற்�ம் வா�பரக்ள் உடப்ட 

8.4. வழகக்�ஞர,் �ள்ைளகள் மற்�ம் வா�பரக்ள்(18 வய�ற்� 
உடப்டட்வரக்ள்) வா�பர ் நீ�மன்றத�்ல்  �சாரிகக்ப்ட 
ேவண்�ம் என்� மன�ல் ைவகக் ேவண்�ம். அவரக்ளின் 
��ப்�டட் ேதைவகைள சந�்ப்பதற்� அநத் நீ�மன்றம் 
உகநத்தா�ம்.. �ள்ைளகள் மற்�ம் வா�பரக்ளின் வழக�்கள் 
�ர�ண் நீ�மன்றத�்ல் �க�ம் ��ரமான வழக�்க�க�் 
மட�்ம் ஒ�க�் ைவகக்ப்ப்ப�ம் அல்ல� நீ��ன் �ரகாரம் 
�ள்ைளகள் மற்�ம் வா�பரக்ள் ஒ� வய� வநத்வ�டன் 
�சாரண�ல் உடப்�தத்ப்படட்ால் மட�்ம்..  
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�ற்றவாளி ம�கக்ைள ஏற்�கெ்காள்ளல் 
9.1. �ல சமயங்களில் �ர�வா�  �ல � ற்றசச்ாட�்ற்� 
�ற்றங்கைள ஒப்�க ் ெகாள்வர,் எல்லாவற்��ம் அல்ல. 
மாறாக, �த�்யாசமான அல்ல� �ைறநத் ��ரம் உள்ள 
�ற்றசச்ாட�்ற்� ஒப்�கெ்காள்வர,் ஏெனனில் அவரக்ள் 
�ற்றத�்ல ஒ� ப��ைய ஒப்�கெ்காள்வதனால்.  

9.2. வழகக்�ஞர ் �ர�வா��ன் ம��ைன எப்ேபா� 
ஏற்�கெ்காள்ள ேவண்�ம் எனின்: 

• �ற்றத�்ந ் ��ரத�்ற்� ஏற்ப நீ�மன்றம் தண்டைன 
வழங�ம் படச்த�்ல்,  �க�்யமாக ெப�ம்பாலான 
அம்ஜங்கள் இ�க�்ம் படச்த�்ல் 

• ெபா�தத்மான வழக�்ல் ப��தல் ஒ�ங்�ைன 
நீ�மன்றம் ��கக்லாம், அ�ல் �ர�வா� �ற்ற�யல் 
நைட�ைற�ல் ச�ைக�ைன ெபற ��யா�  

• அ� �ைண ஆைணகைள �மதத் நீ�மன்றத�்ற்� 
ெபா�மான அ�காத�்ைன வழங்��ற� , இ� ஒ� �ல 
�ற்றஙக�டந ் மட�்ம் நைட�ைறப�தத்ப்ப�ம் 
எல்லாவற்��ம் அல்ல.. 

9.3. ம�கக்ைள க�த�்ல் ெகாள்�ம் ேபா�  �க�்யமாக  
கவனம் ெச�தத் ேவண்�ம் இ� �ர�வா��ைன 
கடட்ாயப்ப�த�்ய �ைறநத் தண்டைனைய த�ரக்�்ம்  

9.4. வழகக்�ஞர ்  �ற்ற ம�ைவ இல� காரணத�்னால் 
ஏற்�கெ்காள்ள �டா�  

9.5. ேகடக்ப்ப�ம் ம�கக்ள் ஏற்�கெ்காள்ளப்ப�தைல, 
வழகக்�ஞர ்அதன் காரணிகள் மற்�ம் ேபா�மான �தத�்ல், 
பா�கக்ப்படட்வரின் பாரைவ�ல் , அத�்டன் �ல 
வழக�்களில் பா�கக்ப்படட் நபரின் ��ம்பத�்ன் 
பாரை்வ�ல். இவற்ைற எல்லாம் க�த�்ல ெகாண்� ெபா� 
நலன் க�� ம��ைன ஏற்�க ்ெகாள்ளலாமா என க�த�்ல் 
ெகாள்ளல். இ�ப்��ம் �ரம்ானம் வழகக்�ஞர ் ைக�ல் 
உள்ள�.  

9.6. எநத் அ�ப்பைட�ல் ம� �ன்ேன�கக்ப்பட�் ஏற்�க ்
ெகாள்ளப்படட்� என நீ�மன்றத�்ற்� ெதளிவாக �ளக�்க. 
�ல வழக�்களில் �ர�வா� �ற்றசச்ாட�்ைன ஒப்� 
ெகாணடால், ஆனால் �ல காரணிகள் நடக�்ம் வழக�்ற்� 
மா�படட்ால், அ� வழங்கப்ப�ம் தண்டைனைய பா�ப்�ன், 
நீ�மன்றம் சாட�்கைள ேகட�் நடநத்வற்ைற ெதரிந�் 
ெகாள்ள வரேவற்க ேவண்�ம், அதன் �ன் தண்டைனைய 
வழங்க ேவண்�ம்.  
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9.7. �ர�வா� �ன்ேப நீ�மன்ற�டம்  தண்டைனைய வழங்க 
�ன்னர ்�ற்றத�்ைன க�த�்ல ெகாள்ள ேகட�்�ப்�ன், �ன் 
�ற்றத�்ைன நீ� மனறத�்ல் ஒப்�கெ்காள்ள ம�தத்ால், இநத் 
�ற்றத�்ற்� வழக�் அவ�யமா என வழகக்�ஞர ் 
�ரமானிப்பார.் வழகக்�ஞர ் எ�ர ் வக�்�ற்� 
�ளங்கப்ப�த�் அத�்டன் �ற்றத�்ைன ேகட�்ம் நீ�மன்றம் 
ேம�ம் ெபா�ஸா�ட�ம் அல்ல� ேவ� 
�சாரைணயாள�ட�ம் ��நத்ள�ல் ம�ப்�டப்ப�ம்  

தண்டைன �ரம்ானத�்ைன 
ம�பரி�லைன ெசய்தல் 

10.1. மகக்ள் ��எஸ் எ�தத் �ரம்ானதை்த நம்ப ��யதாக 
இ�கக் ேவண்�ம். ��எஸ் சநே்தக நபரிற்ேகா அல்ல� 
�ர�வா��ற்ேகா வழக�் இல்ைல என ��னால் அல்ல� 
வழக�் நி�தத்ப்படட்லா, வழக�் ம�ப��ம் ெதாடங்கா�. 
�ல சமயஙகளில் ��எஸ் �ரமானத�்ைன மாற்� வழக�் 
நடதத்ாமல் அல்� வழக�்ைன நீ�மன்றத�்ற்� ெவளிேய 
அகற்றல் அல்ல� ம�ப��ம் வழக�்ைன ஆரம்�தத்ால 
அவ்வாறான வழக�் �வரிமானதா�ம்  

10.2. இவ்வாறான வழக�கள் உள்ளடங்�ம்:  

• �ல வழக�்களில் �தல் எ�தத் �ரம்ானம் ேம�ம் 
ம�ப்ேப�ப்�ல் தவ� என காடட்ப்ப�ல், �ற்ற�யல் நீ� 
�டட்த�்ன் உ�� நிைலைய உ��ப்ப�தத், �தல் 
எ�தத் �ரம்ானம்இ�ப்��ம் வழக�் ம�பரி�லைன 
ெசய்யப்பட ேவண்�ம்;  

• ேம�ம் எ�ரப்ாரக்ப்்ப�ம் சாட�்க�கக்ாக நி�த�் 
ைவகக்ப்படட் வழக�்கள், சாட�்கள் �ைடககப்பட�் 
தயார ் ப�த�்ய�ம் எ�ர காலத�்ல்  �ன் 
ெகாண்�வரலாம் இவ்வாறான வழக�்களில் 
வழக�்�ஞர ் �ர�வா��ற்�  வழக�் ம�ப��ம் 
ஆரம்�ப்தாக �றவார.் 

• வழக�் நடகக்ாத வழக�்கள் அல்ல� சாட�் 
இல்லாததால் நி�த�் ைவகக்ப்படட் வழக�்களில் �ன்� 
��ப்பான சாட�்கள் கண்ட�யப்படட்ால், மற்�ம் 

• மரணம் சம்பநத்மான வழக�்கள் அ�ல் 
கண���ப்�கக்ள் அ�யப்பட�் வழக�் �ண்�ம் �ன் 
ைவகக்ப்பட ேவண்�ன்,அதாவ� �ன்ைனய 
�ரம்ானமா�ய வழக�் நடதத் அவ�ய�ல்லாத நிைல 

10.3. பா�கக்ப்டே்டார ்  ��எ�ன் �ல �ரம்ானத�்ல அதாவ� 
வழகை்க ெதாடரா� அல்ல� வழக�்ைன நிறதத்ல் ெதாடரப்ாக   
ம�ப்�ட�்ைன ேகடப்ர,் இ� பா�கக்ப்படட்வர ்ம�ப்�� �டட்த�்ன் 
உரிைம�ன் �ழ் அைம�ம் 
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2ேவ� வ�வங்கள் 
 

இ� ேவலஸ் ெமா��ல் வா�கக்�ம் இல�வாக 
வா�கக் இணயதளத�்�ம் இ�க�்ன்ற� 

www.cps.gov.uk. ��எ�ன் ேவ� வ�வைமப்� �ர�ைய 
ெபற  தய� ெசய்� ெதாடர�் ெகாள்க:  

enquiries@cps.gov.uk  
 
 

2�ர�ண் தண்டைன ேசைவ 
1இங்�லாந�் மற்றம் ேவல�ல் உள்ள �ற்ற�யல் 

நீ�மன்றங்களில் நடக�்ம் வழக�்க�க�் ��எஸ் 
ெபா�ப்பா�ம் இ� ெபா� தண்டைன 

ேமல�காரி�னால் வ� நடதத்ப்ப��ன்ற� 
அத�்டன் �ற்ர�யல் வழக�்களில் �யா�னமாக 

ெபா�ஸ் மற்�ம் ேவ� �சாரைணாளர ்�லம் 
�சாரிக�்ன்ற� ��எஸ் ��ர அல்ல� �க்கலான 

வழக�்களில் �ற்றசச்ாடா�ைன வழங்�தற்� 
ெபா�ப்பாக உள்ள�, தகவல் வழஙகல் மற்�ம் 

பா�கக்ப்படட்வரக்ள் மற்ரறம் சாட�்கைள 
ஆதரிக�்நற்� 

 

cps.gov.uk 

 

@cpsuk 
 

 

1�ர�ண் வழகக்�ஞ�க�்ரிய ���� 
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