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1. விசாரமையின் பபாது ஒரு 
வழக்கறிஞருடன் ரகசியைாகக் 
கலந்தாபலாசிப்பதற்கும் சட்ட உதவி 
பபறுவதற்குைான உரிமை  

 

A. எப்சபாழுது? 

 

 விொரகைக்கு முன் ஒரு வழக்கறிஞருடன் 
ரகெியமாகக் கலந்ோதலாெிப்பேற்கும், 
விொரகையின் தபாது ெட்ட உேவி 
சபறுவேற்கும் உங்களுக்கு உரிகம உண்டு.   

 உங்கள் மீோன விொரகை சோடர்பான 
குற்றங்கள், ெிகறத் ேண்டகனயால் 
ேண்டிக்கப்படக் கூடியோக இருக்கும் சபாழுது, 
C. ன்கீழ் சகாடுக்கப்பட்ட நகடமுகற 
சபாருந்தும்,   

 

B. எந்ே வழக்கறிஞர்?  

 

 உங்கள் விருப்பப்படி எந்ே ஒரு 
வழக்கறிஞகரயும் நீங்கள் 
கலந்ோதலாெிக்கலாம்.  

 குறிப்பிட்ட ெட்ட நிபந்ேகனகளின்படி ெட்ட 
உேவி அகமப்பின் கீழ் நீங்கள் ஒரு 
வழக்கறிஞகர அமர்த்ேலாம். அது முற்றிலும் 
கட்டைமில்லாே அல்லது ஒரு பகுேி 
கட்டைத்துடன் கூடிய தெகவ ஆகும். ெட்ட 
உேவிக்கான நிபந்ேகனககள உள்ளடக்கிய 
படிவத்கே நீங்கள் தகட்டுப் சபறலாம். பின்னர் 
ஒரு வழக்கறிஞகர நியமிக்குமாறு பார் 
அதொெிதயஷனின் ெட்ட உேவி அலுவலகத்கே 
நீங்கள் அணுகலாம்.  

 

C. ரகெிய ஆதலாெகன எவ்வாறு 
தமற்சகாள்ளப்படுகிறது?  

 

1 முேல் 4 வகர உள்ள எண்களின் கீழ் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உரிகமககளப் பட்டியலிட்டு, 
விொரகையில் கலந்து சகாள்வேற்கு முன் ஒரு 
வழக்கறிஞகர நீங்கள் கலந்ோதலாெிக்க 
உத்தேெித்ேிருப்பகேக் கூறி ஒரு எழுத்துப்பூர்வமான 
தவண்டுதகாகள நீங்கள் அனுப்பி இருந்ோல்:  

 

 ஒரு வழக்கறிஞகரக் கலந்ோதலாெிக்க 
ஏற்கனதவ நீங்கள் வாய்ப்கபப் சபற்றிருப்போல், 
ஒத்ேி கவத்ேல் உங்களுக்கு வழங்கப்படக் 
கூடாது.  

 ஒரு வழக்கறிஞரின் உேவிகய நீங்கள் 
தகாராேிருந்ோல், விொரகை துவங்குவேற்கு 
முன் நீங்கள் எதுவும் தபொமல் அகமேியாக 
இருப்பேற்கான உங்கள் உரிகமககளப் பற்றி 
உங்களுக்கு அறிவுறுத்ேப்பட தவண்டும். (3 ஆம் 
விடயத்கேப் பார்க்கவும்)   

 

 

 

 

 

 

ஒரு எழுத்துப்பூர்வமான தவண்டுதகாகள நீங்கள் 
அனுப்பாமல் இருந்ோல் அல்லது முழுகமயகடயாே 
ஒரு எழுத்துப்பூர்வமான தவண்டுதகாகள நீங்கள் 
அனுப்பி இருந்ோல்:  

 

 உங்கள் வழக்கறிஞகரக் கலந்ோதலாெிக்க 
ஏதுவாக விொரகைகய பிறகு தவசறாரு 
நாளில் அல்லது தநரத்ேில் ஒத்ேி கவக்க ஒரு 
முகற மட்டும் நீங்கள் தகாரலாம்.  

 விொரகை துவங்கிய பிறகு உங்கள் 
வழக்கறிஞருடன் சோகலப்தபெியில் தபெ 
உங்களுக்கு உரிகம உண்டு.  

 விொரகை தமற்சகாள்ளப்படும் இடத்ேில் 
உங்கள் வழக்கறிஞரின் வருககக்காக நீங்கள் 
காத்ேிருக்கலாம்.  

 

D. விொரகைகளின் தபாது ெட்ட உேவி  

 

உங்கள் வழக்கறிஞர் உறுேிப்படுத்ே தவண்டியகவ: 
 

 பேில் அளிக்காமல் அகமேியாக இருப்பேற்கான 
உங்கள் உரிகமகள் மற்றும் உங்கள் மீது 
குற்றம் சுமத்ோமல் இருக்கக்கூடிய உங்கள் 
உரிகமகள் ஆேரவு அளிக்கின்றனவா;  

 விொரகையின் சபாழுது நீங்கள் நடத்ேப்படும் 
முகறயில் ஏதேனும் ேகாே சநருக்கடி 
ேரப்படுகிறோ;  

 உங்கள் உரிகமகள் பற்றி உங்களுக்கு விளக்கம் 
ேரப்பட்டுள்ளோ என்னும் உண்கம நிகல 
மற்றும் விொரகை முகற.  

 

இந்ே விெயங்களில் ஏதேனும் பற்றி உங்கள் 
வழக்கறிஞருக்கு கருத்துகள் இருந்ோல், அவற்கற 
உடனடியாக காவல்துகற விொரகை அறிக்ககயில் 
பேிவு செய்து சபற்றுக் சகாள்ள தவண்டும். ஒரு 
குறிப்பிட்ட விொரகை தமற்சகாள்ளப்படுவேற்கு 
அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நபரிடம் விொரகை 
செய்யப்படுவேற்கு உங்கள் வழக்கறிஞர் தகாரலாம். 
தகட்கப்பட இருக்கும் தகள்விகள் பற்றிய 
விளக்கங்ககளயும் அவர் தகாரலாம். அவர் 
புலனாய்வு மற்றும் விொரகை பற்றிய 
கருத்துககளயும் முன்கவக்கலாம். உங்களுக்காக 
அவர் பேில் அளிக்கவும் அல்லது விொரகைகயத் 
ேகட செய்யவும் அவருக்கு அனுமேியில்கல.   
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E. இந்ே உரிகமகள் ககவிடப்பட தவண்டுமா?  

 
ஒரு வழக்கறிஞருடன் கலந்துகரயாடுவேற்கான 
அல்லது ஒரு வழக்கறிஞரின் உேவிகயப் 
சபறுவேற்கான தவண்டுதகாளுக்கு உங்களுக்கு 
எவ்விேமான நிர்ப்பந்ேமும் இல்கல.  

 

நீங்கள் பின்வரும் நிகலகளில் ேன்னிகெவின் 
அடிப்பகடயிலும் ேீவிர முடிவுக்குப் பிறகும் இந்ே 
உரிகமகயக் ககவிடலாம்: 

 

 ெட்டரீேியான வயகே அகடந்ேவராக 
இருந்ோல்; 

 இந்ே நகடமுகறக்கான ஆவைத்ேில் 
ககசயழுத்ேிட்டு தேேியிடப்பட்ட பிறகு.  

 

2. குற்றங்களின் சுருக்கைான அறிவிப்புகள்  

 

 விொரகை தமற்சகாள்ளப்படும் குற்றங்கள் 
பற்றி சுருக்கமாக உங்களுக்குக் கூறப்பட 
தவண்டிய உரிகம உங்களுக்கு உள்ளது  

 

3. பதில் கூறாைல் அமைதியாக இருக்கும் 
உரிமை  

 

 எந்ே நிகலயிலும் உங்கள் மீது 
வலுக்கட்டாயமாகக் குற்றம் சுமத்ே முடியாது.  

 உங்கள் அகடயாளத்கே நீங்கள் சேரிவித்ே 
பிறகு, அறிக்கக ேரலாம், தகட்கப்படும் 
தகள்விகளுக்குப் பேில் அளிக்கலாம் அல்லது 
பேில் எதுவும் கூறாமல் அகமேியாக 
இருக்கலாம்.  

 

4. விசாரமையின் பபாழுது பிற உரிமைகள்  

 

பல அறிவிப்புகளுக்களுடன் விொரகை 
துவங்கும். குற்றங்கள் பற்றிய 
சுருக்கஅறிவிப்புகளுக்ககள ேிரும்பக் கூறுமாறு 
தகாருேல், நீங்கள் பேில் அளிக்காமல் 
அகமேயாக இருத்ேல் என்பவற்றுக்கான 
உங்கள் உரிகமகளுக்கு 
தமலேிகமாகபின்வருபகவ உங்களுக்கு 
அறிவிக்கப்படும்:  

 

 உங்களிடம் தகட்கப்படும் அகனத்துக் 
தகள்விககளயும் நீங்கள் அளித்ே அகனத்துப் 
பேில்ககளயும் உங்களால் பயன்படுத்ேப்பட்ட 
வார்த்கேகளால் பேிவு செய்து ேருமாறு 
நீங்கள் தகாரலாம்; 

 குறிப்பிட்ட விொரகை தமற்சகாள்ளப்படவும் 
குறிப்பிட்ட நபரிடம் விொரகை 
தமற்சகாள்ளப்படவும் நீங்கள் தகாரலாம்.; 

 ேயாரிக்கப்பட்ட உங்கள் அறிக்கககள் 
நீேிமன்றத்ேில் ொன்றாோரமாகப் 
பயன்படுத்ேப்படும்.  

 நீங்கள் ககது செய்யப்படவில்கல, உங்கள் 
விருப்பம் தபால எந்ே தநரத்ேிலும் 
சுேந்ேிரமாக உலவ முடியும்.  

― ஒரு விகளவாக விொரகைகயக் காலம் 
ோழ்த்ேக் காரைமாக அகமயும் வகர, உங்கள் 
சபாறுப்பில் உள்ள ஆவைங்ககள 
விொரகையின் சபாழுது நீங்கள் 
பயன்படுத்ேலாம். விொரகையின் சபாழுது 
அல்லது அேற்குப் பிறகு, இந்ே ஆவைங்ககள 
காவல்துகற விொரகை அறிக்ககயில் 
இகைக்குமாறு அல்லது நீேிமன்ற ஆவைப் 
பேிவகத்ேில் பாதுகாத்து கவக்குமாறு நீங்கள் 
தகாரலாம்.  

 

5. விசாரமை முடிவில்  

 

விொரகை முடிவில், விொரகையின் 
எழுத்துப் பிரேி உங்களுக்கு வாெிப்பேற்காகத் 
ேரப்படும். அகே உங்களுக்கு வாெித்துக் 
காட்டுமாறும் நீங்கள் தகாரலாம்.  

 

உங்கள் அறிக்ககயில் ஏதேனும் மாற்றம் 
செய்யதவா அல்லது தெர்க்கதவா நீங்கள் 
விரும்புகிறரீ்களா என உங்களிடம் 
தகட்கப்படும்.  

 

6. பைாழிபபயர்ப்பாளர் உதவி 
 

 விொரகை நகடமுகறகளின் 
சமாழியிலிருந்து தவறுபட்ட ஒரு சமாழிகய 
நீங்கள் தபெ விரும்பினால், விொரகையின் 
சபாழுது உறுேிசமாழி ஏற்ற ஒரு 
சமாழிசபயர்ப்பாளர் உங்களுக்கு 
உேவுவேற்காக நியமிக்கப்படுவார். இந்ே 
உேவி கட்டைமில்லாேது.  

 உங்கள் அறிக்கககய உங்கள் சொந்ே 
சமாழியில் எழுே நீங்கள் தகட்டுக் 
சகாள்ளப்படுவரீ்கள்.  

 

 

 

 

உங்கள் உரிமைகள் பற்றிய இந்த விளக்க 
ஆவைத்மத பாதுகாப்பாக மவத்திருக்கவும்.

 


