
உங்கள் உரிமைகள்  
பற்றிய விளக்கம் 

 

 

நீங்கள் ககது செய்யப்பட்டு ஒரு 
ெந்தேகக் குற்றவாளியாக விொரிக்கப் 
படுவோக இருந்ோல். 
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விசாரமை துவங்குவதற்கு முன் எந்த உரிமைகள் பற்றி உங்களிடம் 
ததரிவிக்கப்பட வவண்டும்?  
 

1. விசாரமையின் வபாது ஒரு 
வழக்கறிஞருடன் ரகசியைாகக் 
கலந்தாவலாசிப்பதற்கும் சட்ட உதவி 
தபறுவதற்குைான உரிமை 

 

A. வழக்கறிஞர் 

 

— உங்கள் விருப்பப்படி ஒரு வழக்கறிஞகைத் சோடர்பு 
சகாள்ள நீங்கள் தகாைலாம்.  

— உங்களுக்காக ஒரு வழக்கறிஞகை அமர்த்ேிக் 
சகாள்ள முடியவில்கல என்றால் அல்லது உங்கள் 
வழக்கறிஞைால் கலந்து சகாள்ள முடியவில்கல 
என்றால், பார் அதொெிதயஷனின் பணி 
வழக்கறிஞர்கள் சோகுப்பிலிருந்து ஒரு 
வழக்கறிஞகைத் சோடர்பு சகாள்வேற்காக நீங்கள் 
தகாைலாம்.  

— குறிப்பிட்ட ெட்ட நிபந்ேகனககள நீங்கள் 
பின்பற்றினால், இந்ேச் ெட்ட உேவி முழுகமயாக 
அல்லது ஒரு பகுேி மட்டும் கட்டணம் இல்லாமல் 
கிகடக்கும். ெட்ட உேவிக்கான நிபந்ேகனககள 
உள்ளடக்கிய படிவத்கே நீங்கள் தகட்டுப் சபறலாம்.  

 

B. முன் ைகெிய ஆதலாெகன  

 

— அடுத்ே விொைகனக்கு முன் – மற்றும் பார் 
அதொெிதயஷனின் பணி வழக்கறிஞர் 
சோகுப்பிலிருந்ே வழக்கறிஞருடன் தபெிய பிறகு 2 
மணி தநைத்ேிற்குள் – உங்கள் வழக்கறிஞருடன் 30 
நிமிடங்கள் கலந்ோதலாெிப்பேற்கு உங்களுக்கு 
உரிகம உண்டு. அந்ே 30 நிமிடங்கள் விொைகண 
அேிகாரியின் முடிவின்படி விேிவிலக்காக 
நீட்டிக்கப்படும்.   

— இந்ே ஆதலாெகன சோகலப்தபெி மூலமாகவும் 
விொைகண அகமவிடத்ேிலும் 
தமற்சகாள்ளப்படலாம்.  

― பார் அதொெிதயஷனின் பணி வழக்கறிஞர்கள் 
சோகுப்பிலிருந்து ஒரு வழக்கறிஞருடன் ைகெிய 
சோகலப்தபெி ஆதலாெகன தமற்சகாள்ளப்பட்டு, 2 
மணி தநைத்ேிற்குள் உங்கள் வழக்கறிஞருடன் 
ேிட்டமிட்ட ஆதலாெகன தமற்சகாள்ளப்படாமல் 
இருந்ோல். இேன் பிறகு விொைகண துவங்கும்.  

 

— விொைகண நடந்து சகாண்டிருக்கும் சபாழுது 
உங்கள் வழக்கறிஞர் வருகக ேந்ோல், 
விொைகணயின் மீேிப் பகுேியில் அவர் கலந்து 
சகாள்ளலாம்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. விொைகணகளின் தபாது ெட்ட உேவி 
 

— விொைகணகளில் உங்கள் வழக்கறிஞரின் உேவி 
சபற உங்களுக்கு உரிகம உண்டு..  

— உங்கள் வழக்கறிஞர் உறுேிப்படுத்ேப்பட 
தவண்டியகவ: 

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

o விொைகணயின் சபாழுது நீங்கள் 
நடத்ேப்படும் முகறயில் ஏதேனும் ேகாே 
சநருக்கடி ேைப்படுகிறோ; 

o உங்கள் உரிகமகள் பற்றி உங்களுக்கு 
விளக்கம் ேைப்பட்டுள்ளோ என்னும் உண்கம 
நிகல மற்றும் விொைகண முகற. 

 

இந்ே விெயங்களில் எகேப் பற்றியும் உங்கள் 
வழக்கறிஞருக்கு கருத்துகள் இருந்ோல், அவற்கற 
உடனடியாக காவல்துகற விொைகண அறிக்ககயில் 
பேிவு செய்து சபற்றுக் சகாள்ள தவண்டும். 

ஒரு குறிப்பிட்ட விொைகண தமற்சகாள்ளப்படுவேற்கு 
அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நபரிடம் விொைகண 
செய்யப்படுவேற்கு உங்கள் வழக்கறிஞர் தகாைலாம். 
தகட்கப்பட இருக்கும் தகள்விகள் பற்றிய 
விளக்கங்ககளயும் அவர் தகாைலாம். அவர் 
புலனாய்வு மற்றும் விொைகண பற்றிய 
கருத்துககளயும் முன்கவக்கலாம். உங்களுக்காக 
அவர் பேில் அளிக்கவும் அல்லது விொைகணகயத் 
ேகட செய்யவும் அவருக்கு அனுமேியில்கல. 

 

— கூடுேலாக ஒரு ைகெிய ஆதலாெகனக்காக 
விொைகணகய ஒதை ஒரு முகற மட்டும் 
ேற்காலிமாக ஒத்ேி கவக்க உங்களுக்கு அல்லது 
உங்கள் வழக்கறிஞருக்கு உரிகம உண்டு.   
விொைகனயின் சபாழுது, புேிய கூறுகள் அல்லது 
குற்றங்கள் பற்றி அறிய தநர்ந்ோல், உங்கள் 
வழக்கறிஞருடன் கூடுேலாக ஒரு ைகெிய 
ஆதலாெகனக்கும் நீங்கள் அனுமேிக்கப்படுவரீ்கள். 
இந்ே ஆதலாெகன 15 நிமிடங்களுக்கு தமல் 
நீடிக்கக்கூடாது.  
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D. உரிகம ககவிடல்  

 

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

 

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

— ெட்டரீேியான வயகே அகடந்ேவைாக இருந்ோல்; 

— இந்ே நகடமுகறக்கான ஆவணத்ேில் 
ககசயழுத்ேிட்டு தேேியிடப்பட்ட பிறகு. 

— ொத்ேியமானால், விொைகண ேிகைக்காட்ெி 
ஆக்கப்படும். இகே உங்கள் வழக்கறிஞருடன் கலந்து 
தபெவும். (குறிப்பு எண்.7-ஐயும் காண்க)  

 

இவ்விடயங்கள் சோடர்பில் வழக்கறிஞர் ெங்கத்ேின் பணி 
வழக்கறிஞர் குழாத்ேிலுள்ள ஒருவருடன் நீங்கள் 
சோகலதபெியில் ககேக்க முடியும். 

 

E. விேிவிலக்கு 

 

விேிவிலக்கான சூழ்நிகலகளிலும், நிர்ப்பந்ேமான 
காைணங்கள் இருக்கும் பட்ெத்ேிலும், விொைகனயின் 
தபாது முன் ைகெிய ஆதலாெகன அல்லது ஒரு 
வழக்கறிஞரின் உேவி சபறும் உரிகமகய அைசு 
வழக்கறிஞர் அல்லது விொைகண செய்யும் நீேிபேி 
உங்களுக்கு வழங்காமல் இருக்கக்கூடும். அவர் இந்ே 
முடிவுக்கான காைணங்ககளக் குறிப்பிட தவண்டும்.  

 

 

 

2. குற்றங்களின் சுருக்கைான அறிவிப்புகள் 

 

— விொைகண 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 ேைலாம், தகட்கப்படும் தகள்விகளுக்குப் 
பேில் அளிக்கலாம் அல்லது பேில் எதுவும் கூறாமல் 
அகமேியாக இருக்கலாம். 

 

 

4. உங்கள் மகது பற்றி பிறருக்குத் 
ததரியப்படுத்துதல்  

 

உங்கள் ககது பற்றி மூன்றாம் நபருக்குத் 
சேரியப்படுத்தும் உரிகம உங்களுக்கு உண்டு.  

 

எனினும், புலனாய்வின் ேன்கமக்தகற்ப அைசு 
வழக்கறிஞைால் அல்லது விொைகண நீேிபேியால் 
நிர்ப்பந்ேக் காைணங்களால் ஒரு குறிப்பிட்ட கால 
அளவிற்கு இகேத் ோமேப்படுத்ே முடியும்.   

 

 

5. ைருத்துவ உதவி 
 

— தேகவப்பட்டால் இலவெ மருத்துவ உேவி சபற 
உங்களுக்கு உரிகம உண்டு.  

— உங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு மருத்துவைால் 
மருத்துவச் தொேகன செய்யப்படுவேற்கு நீங்கள் 
தகாைலாம். அப்படிச் செய்ோல் அேற்கான செலகவ 
நீங்கள் ஏற்க தவண்டும்.  
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விசாரமையின் தபாழுது உங்கள் கூடுதல் உரிமைகள் எமவ?  
 

6. விசாரமையின் தபாழுது பிற 
உரிமைகள் 

 

பல அறிவிப்புகளுக்குப் பிறகு விொைகண 
துவங்கும். குற்றங்கள் பற்றிய சுருக்கமான பல 
அறிவிப்புகளுக்கும், நீங்கள் பேில் அளிக்காமல் 
அகமேி காப்பேற்கும் கூடுேலாக பின்வருபகவ 
உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படும்: 

 

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

— குறிப்பிட்ட விொைகண தமற்சகாள்ளப்படவும் 
குறிப்பிட்ட நபரிடம் விொைகண 
தமற்சகாள்ளப்படவும் நீங்கள் தகாைலாம்; 

— ேயாரிக்கப்பட்ட உங்கள் அறிக்கககள் 
நீேிமன்றத்ேில் ொன்றாோைமாகப் 
பயன்படுத்ேப்படும். 

― ஒரு விகளவாக விொைகணகயக் காலம் 
ோழ்த்ேக் காைணமாக அகமயும் வகை, உங்கள் 
சபாறுப்பில் உள்ள ஆவணங்ககள 
விொைகணயின் சபாழுது நீங்கள் 
பயன்படுத்ேலாம். விொைகணயின் சபாழுது 
அல்லது அேற்குப் பிறகு, இந்ே ஆவணங்ககள 
காவல்துகற விொைகண அறிக்ககயில் 
இகணக்குமாறு அல்லது நீேிமன்ற ஆவணப் 
பேிவகத்ேில் பாதுகாத்து கவக்குமாறு நீங்கள் 
தகாைலாம். 

 

7. விசாரமைமயத் திமரக்காட்சி 
ஆக்குதல்  

 

— ொத்ேியமானால், விொைகண 
நகடமுகறககளக் கண்காணிப்பேற்கு 
விொைகண ேிகைக்காட்ெி ஆக்கப்படும்.  

— இது விொைகண அேிகாரி, அைசு வழக்கறிஞர் 
அல்லது விொைகண நீேிபேியால் முடிவு 
செய்யப்படும்.  

 

 

8. விசாரமை முடிவில் 

 

விொைகண முடிவில், விொைகணயின் எழுத்துப் 
பிைேி உங்களுக்கு வாெிப்பேற்காகத் ேைப்படும். 
அகே உங்களுக்கு வாெித்துக் காட்டுமாறும் 
நீங்கள் தகாைலாம். உங்கள் அறிக்ககயில் 
ஏதேனும் மாற்றம் செய்யதவா அல்லது 
தெர்க்கதவா நீங்கள் விரும்புகிறரீ்களா என 
உங்களிடம் தகட்கப்படும். 

 

9. தைாழிதபயர்ப்பாளர் உதவி 
 

— உங்களால் அந்ே சமாழிகயப் புரிந்து 
சகாள்ளதவா அல்லது தபெதவா 
முடியவில்கல என்றால், அல்லது 
உங்களுக்குக் காது தகட்கும் ேிறன் அல்லது 
தபச்சுத் ேிறன் குகறபாடு இருந்ோல், 
மற்றும் உங்கள் வழக்கறிஞருக்கு உங்கள் 
சமாழிகயப் புரிந்து சகாள்ளதவா அல்லது 
தபெதவா முடியவில்கல என்றால், உங்கள் 
வழக்கறிஞருடனான ைகெிய 
ஆதலாெகனயின் தபாது உறுேிசமாழி ஏற்ற 
ஒரு சமாழிசபயர்ப்பாளகை அமர்த்ேிக் 
சகாள்ள உங்களுக்கு உரிகம உண்டு. இந்ே 
உேவி இலவெமானது.  

— விொைகண நகடமுகறகளின் 
சமாழியிலிருந்து தவறுபட்ட ஒரு 
சமாழிகய நீங்கள் தபெ விரும்பினால், 
விொைகணயின் சபாழுது உறுேிசமாழி 
ஏற்ற ஒரு சமாழிசபயர்ப்பாளர் உங்களுக்கு 
உேவுவேற்காக நியமிக்கப்படுவார். இந்ே 
உேவி இலவெமானது. 

— உங்கள் அறிக்கககய உங்கள் சொந்ே 
சமாழியில் எழுே நீங்கள் தகட்டுக் 
சகாள்ளப்படுவரீ்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



உங்கள் உரிமைகள்  
பற்றிய விளக்கம் 

 

 

நீங்கள் ககது செய்யப்பட்டு ஒரு 
ெந்தேகக் குற்றவாளியாக விொரிக்கப் 
படுவோக இருந்ோல். 

4/4 

 

எவ்வளவு காலம் நீங்கள் காவலில் மவக்கப்படக்கூடும்?  
 

1. 48 ைைி வநரம்  

 

48 மணி தநைத்ேிற்கு தமல் உங்ககளக் 
காவலில் கவக்கக்கூடாது.  

 

2. விசாரமை நீதிபதி 
 

— 48 மணி தநைத்ேிற்குள் நீங்கள் 
விடுவிக்கப்படலாம் அல்லது விொைகண நீேிபேி 
முன் ஆஜர்படுத்ேப்படலாம். நீங்கள் தமலும் 
காவலில் இருக்க தவண்டுமா அல்லது ககது 
ஆகண பிறப்பிக்கப்பட தவண்டுமா என்பகே 
விொைகண நீேிபேி முடிவு செய்வார்.  

 

— விொைகண நீேிபேிக்கு முேலில் 
உங்களிடமிருந்து விெயத்கேக் தகட்க தவண்டிய 
கடகம உள்ளது. இந்ே விொைகணயின் சபாழுது 
கூட உங்கள் வழக்கறிஞரின் உேவிகயப் சபற 
உங்களுக்கு உரிகம உண்டு. உங்ககளக் ககது 
செய்வேற்கான ஆகணகய பிறப்பிக்கக்கூடிய 
நிகல பற்றிய உங்கள் கருத்துககள அல்லது 
உங்கள் வழக்கறிஞர் முன்கவக்கும் 
கருத்துககள விொைகண நீேிபேி தகட்டறிய 
தவண்டும்.  

 

நீங்கள் ெட்டப்பூர்வ வயகே அகடந்ேவைாக 
இருந்ோல் மட்டும் வழக்கறிஞரின் உேவிகயப் 
சபறுவேற்கான உங்கள் உரிகமகயக் ககவிட 
முடியும்.  

 

 

— விொைகண நீேிபேி உங்ககளக் ககது 
செய்வேற்கான ஆகணகயப் பிறப்பிக்கும் 
சபாழுது உங்களுக்குப் பின்வரும் உரிகமகள் 
உண்டு:  

o வகையகறயின்றி உங்கள் வழக்கறிஞரிடம் 
தபசுவேற்கு உங்களுக்கு உரிகம உண்டு.  

o ககது ஆகண பிறப்பிக்கப்பட்ட ஐந்து 
நாட்களுக்குள் நீங்கள் கமிட்டல்ஸ் தெம்பர் 
முன் ஆஜைாக தவண்டும். அங்கு உங்கள் 
ககது பற்றியும் ேடுப்புக் காவலில் 
இருக்கும் நிகல பற்றியும் வாேம் 
புரியலாம்.   

o கமிட்டல்ஸ் தெம்பர் அல்லது 
இண்டிக்ட்சமண்ட்ஸ் தெம்பரின் 
வாய்ோவுக்கு ஒரு நாள் முன்னோக 
உங்கள் வழக்குக் தகாப்பு பற்றி ஆதலாெிக்க 
நீங்கள் அனுமேிக்கப்படுவரீ்கள்.  

o ககது ஆகணயின் உகையாடல் வழியான 
சமாழிசபயர்ப்பு உங்களுக்குத் 
ேைப்படவில்கல எனில், தமற்சகாள்ளப்படும் 
நகடமுகறகளின் சமாழிகய நீங்கள் 
புரிந்து சகாள்ள முடியவில்கல எனில், 
ககது ஆகணயின் சபாருத்ேமான 
பக்கங்களின் (எழுத்துப்பூர்வமான) 
சமாழிசபயர்ப்கப நீங்கள் தகாைலாம். 
இேற்காக, ககது ஆகண பிறப்பிக்கப்பட்ட 
மூன்று நாட்களுக்குள் தகார்ட் ஆஃப் 
ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டண்ட்டின் தகார்ட் 
ரிஜிஸ்ட்ரிக்கு உங்கள் தகாரிக்கககய 
நீங்கள் ோக்கல் செய்ய தவண்டும். இந்ே 
சமாழிசபயர்ப்பு இலவெமானது.  

o இந்ே நகடமுகற நிகழ்வுகளின் தபாக்கக 
தமலும் விரிவாக உங்கள் வழக்கறிஞர் 
விவரிப்பார்.  

o நீங்கள் சபல்ஜிய நாட்டவர் இல்கல 
என்றால், உங்கள் ககது பற்றி உங்கள் 
தூேைக அேிகாரிகளிடம் சேரிவிக்க 
தவண்டும்.  

 
 
உங்கள் உரிமைகள் பற்றிய இந்த விளக்க ஆவைத்மத 
பாதுகாப்பாக மவத்திருக்கவும் 

 

 

 

 


