
Glossary of commonly-used terms in criminal proceedings 

குற்றவியல் வழக்கு நடவடிக்கைைளில் பரவலாைப் பயன்படுத்தப்படும் 

ச ாற்சறாடர்ைளுக்ைான சதாகுப்பு 

 

This is a glossary of commonly-used terms in criminal proceedings with Tamil 

translation.  

We are constantly working to improve the glossary. Please contact us at 

agc@agc.gov.sg if you have any feedback on how the glossary can be 

enhanced. 

The translated terms in this glossary are intended for general understanding of 

the commonly used terms in criminal proceedings. 

 

இது குற்றவியல் வழக்கு நடவடிக்கைைளில் பரவலாைப் பயன்படுத்தப்படும் 

ச ாற்சறாடர்ைளுக்ைான தமிழ் சமாழிசபயர்ப்கப உள்ளடக்ைிய சதாகுப்பு 

 

இந்தத் சதாகுப்கப மமம்படுத்த, நாங்ைள் சதாடர்ந்து முயன்று வருைிமறாம்.   

இந்தத் சதாகுப்பிகன மமம்படுத்துவது குறித்து உங்ைளுக்கு ஏமதனும் ைருத்து 

இருந்தால், agc@agc.gov.sg என்ற மின்னஞ் ல் முைவரியில் எங்ைகளத் 

சதாடர்புசைாள்ளவும். 

 

இந்தத் சதாகுப்பில் இடம்சபற்றுள்ள சமாழிசபயர்க்ைப்பட்ட ச ாற்சறாடர்ைள், 

குற்றவியல் வழக்கு நடவடிக்கைைளில் பரவலாைப் பயன்படுத்தப்படும் 

ச ாற்சறாடர்ைகளப் சபாதுவாைப் புரிந்துசைாள்வதற்ைாை 

உருவாக்ைப்பட்டுள்ளன. 
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List of terms 

1. Accused person குற்றஞ் ாட்டபட்டவர்  

 

2. Adjournment இன்சனாரு மததிக்கு ஒத்தி கவத்தல் 

       

3. Affidavit உறுதிசமாழிப் பத்திரம் 

4. Ancillary Hearing துகை வி ாரகை 

5. Appeal மமல் முகறயடீு 

6. Appellant மமல் முகறயடீ்டாளர் 

7. Backdating ைாலத்கத நிர்ைியக்கும் ஆகை 

8. Bail ஜாமீன் 

9. Bailable offence ஜாமீனில் விடத்தகும் குற்றம் 

10. Burden of proof சமய்ப்பிக்கும் சபாறுப்பு (ஆதாரம்) 

11. Caning பிரம்படி (தண்டகன) 

12. Charge குற்றப் பத்திரிக்கை 

13. Contempt of Court நீதிமன்ற அவமதிப்பு 

14. Conviction குற்றத் தீர்ப்பு 

15. Corrective training திருத்தப் பயிற் ி 
 

16. Coroner’s Inquiry மரைப் பரிம ாதைரின் வி ாரகை 

 

17. Criminal Case Disclosure குற்றவியல் வழக்கு சதாடர்பிலான 

விஷயங்ைகள சவளிப்படுத்துதல் 

18. Criminal Motion குற்றவியல் மமல்முகறயடீு - நீதிமன்றத் 

தீர்மானக்மைாரிக்கை 

19. Criminal Reference குற்றவியல்  மமல்முகறயடீு - தைவல் குறிப்புக் 

மைாரிக்கை 



20. Criminal Revision குற்றவியல் மமல்முகறயடீு - திருத்தம்  

21. Cross-examination குறுக்கு வி ாரகை 

22. Day Reporting Order அதிைாரிைளிடம் பதிவு  ச ய்யும் ‘நாள்’ ஆகை 

(தண்டகன) 

23. Default sentence தவகை தவறுதல் தண்டகன  விதிப்பு 

24. Defence counsel குற்றஞ் ாட்டப்பட்டவரின் வழக்ைறிஞர் 

25. Examination-in-chief முதல் வி ாரகை  

26. Fine அபராதம் 

27. Gag order வாயகடப்பு ஆகை 

28. Hostile Witness பாதைமான  ாட் ி 

29. Impeachment  ட்டப்படி  ாட் ியின் வாக்குமூலத்கத 

சவளியாக்குதல் 

30. Imprisonment  ிகறத்தண்டகன 

31. In camera சதாகலபடக்ைருவி மூலம் வி ாரகை 

32. In Chambers நீதிபதியின் அகறயில் வி ாரகை 

33. Judge நீதிபதி 

34. Mandatory Treatment Order ைட்டாய  ிைிச்க  ஆகை (தண்டகன) 

35. Mitigation தண்டகனக் குகறப்புக்ைாை மன்றாடுதல் 

36. Non-bailable offence ஜாமீனில் விடத்தைாத குற்றம் 

37. Open Court சபாது மக்ைள் முன்னிகலயில் வழக்கு 

38. Plea of guilt குற்றத்கத ஒப்புக்சைாள்ளுதல 



39. Pre-trial conference முன்வி ாரகை ைலந்தாய்வு (நீதிபதி 

முன்னிகலயில்) 

40. Preventive detention தடுப்புக் ைாவல் 

41. Primary Legislation மூலச் ட்டம் 

42. Pro Bono இலவ  ம கவ  

43. Probation  ிகறக்கு ச ல்லாமல் அதிைாரிைளின் ைண்ைாைிப்பில் 

விடப்படும் நிபந்தகன தண்டகன 

44. Prosecution வழக்குத் சதாடுக்கும்  ாரார் 

45. Re-examination மீள் வி ாரகை 

46. Reformative Training  ீர்திருத்தும் பாங்குள்ள  ிகறத்தண்டகன 

47. Remanded for Investigations வி ாரகைக்ைாை ைாவலில் 

கவத்திருப்பது 

48. Remission தண்டகனக் குகறப்பு 

49. Representations எடுத்துகரத்தல்ைள் 

50. Respondent பதில் மனுதாரர் 

51. Sentencing தீர்ப்பு வழங்குதல் 

52. Sentencing Benchmark தண்டகன அளவுமைால் 

53. Statement of Facts குற்ற விவர அறிக்கை 

54. Subsidiary Legislation துகைச்  ட்டம் 

55. Summons அகழப்பாகை 

56. Surety/bailor உத்தரவாதி 

57. Trial வழக்கு 

58. Witness  ாட் ி 



1. Accused person குற்றஞ் ாட்டபட்டவர்  

 
A person who has been charged in court with an offence or who has been 

informed by a law enforcement agency that he may be prosecuted for an 

offence. 

‘குற்றஞ் ாட்டப்பட்டவர்’ என்பவர் நீதிமன்றத்தில் குற்றச் ச யலுக்ைாை 

கைதுச ய்யப்பட்டவர் அல்லது  ட்ட அமுலாக்ை அதிைாரிைளால் 

குற்றச்ச யலுக்ைாை வி ாரிக்ைப்படக்கூடியவர் ஆவார். 

 
 

2. Adjournment இன்சனாரு மததிக்கு ஒத்தி கவத்தல் 

 
An adjournment is the postponement of any court proceeding at the court’s 

direction. An adjournment can be granted for a variety of valid reasons, such 

as medical inability to be in court, the need for the police to complete 

investigations or defence counsel needing time to take instructions from an 

accused person. 

‘இன்சனாரு மததிக்கு ஒத்தி கவத்தல்’ என்பது எந்தசவாரு நீதிமன்ற 

வழக்கு வி ாரகைகயயும், நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் மபரில், தள்ளி 
கவப்பமத ஆகும்.   பல ைாரைங்ைளுக்ைாை ஒரு வழக்கு வி ாரகை 

தள்ளி கவக்ைப்படலாம்.   மருத்துவ ைாரைங்ைளினால் நீதிமன்றத்திற்கு 

வர இயலாகம, ைாவல் துகறயினர் வழக்கு சதாடர்பிலான 

வி ாரகைைகள மமற்சைாள்ள கூடுதல் அவைா ம் மதகவப்படுதல், 

குற்றஞ் ாட்டபட்டவரின் வழக்குகரஞர் தன்னுகடய 

ைட் ிக்ைாரரிடமிருந்து மமலும் பல தைவல்ைகளப் சபற கூடுதல் 

அவைா ம் மதகவப்படுவது முதலிய ைாரைங்ைள் அவற்றுள்  ில. 

 
 

3. Affidavit உறுதிசமாழிப் பத்திரம்  

 
An affidavit is a written statement of fact, made under an oath or by a solemn 

promise known as an affirmation, before a person having power to administer 

the oath or affirmation (e.g. a Commissioner for Oaths). 

‘உறுதிசமாழிப் பத்திரம்’ என்பது  த்தியப் பிரமாைம் அளிக்ைக்கூடிய 

ஆகையர் ஒருவர் (எ.ைா.  த்தியப் பிரமாை ஆகையர்) 

முன்னிகலயில் ச ய்துசைாள்ளப்பட்ட  த்தியப் பிரமாைத்தின் 

அடிப்பகடயில் எழுதப்பட்ட ஒப்புதல் ஆவைம் ஆகும்.    
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4. Ancillary Hearing துகை வி ாரகை 

 
An ancillary hearing (also known as a voir dire) is often referred to as a trial-

within-a-trial because it takes place during the course of a trial. This type of 

hearing is commonly used to determine whether an incriminating statement 

made by an accused person was made voluntarily; if so, the statement will 

become evidence in the trial and can be considered by the court in deciding 

whether an accused person is guilty. 

 

‘துகை வி ாரகை’ (பிசரஞ்சு சமாழியில் ‘voir dire’ என்று 

வழங்ைப்படும்) என்பது ‘ைிகள வி ாரகை’ என்று பரவலாை 

வழங்ைப்சபறும்.   அது ஒரு வழக்கு வி ாரகை  ார்ந்த வி ாரகையாை 

அகமவதால், அவ்வாறு அகழக்ைப்படுைிறது.   அதுமபான்ற 

வி ாரகைைள், குற்றஞ் ாட்டப்பட்டவர்ைள் அதிைாரிைளிடம் சைாடுத்த 

வாக்குமூலங்ைள் முகறயான வகையில் சபறப்பட்டனவா என்பதகன 

அறியும் சபாருட்டு மமற்சைாள்ளப்படும்.   அந்த வாக்குமூலம் 

முகறயான வகையில் சபறப்பட்டது என்று உறுதிச ய்யப்படும் 

பட் த்தில், அது வழக்ைின் முக்ைிய ஆதாரங்ைளில் ஒன்றாை 

ஏற்றுக்சைாள்ளப்படும்.   அதன்பின்னர், அதகனக் சைாண்டு 

குற்றஞ் ாட்டப்பட்டவர் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றம் குறித்து நீதிமன்றம் 

ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடும். 

 
 

5. Appeal மமல் முகறயடீு 

 
An appeal is a type of legal proceeding before the High Court or Court of 

Appeal whereby the Prosecution or the Defence (or sometimes both) seeks to 

alter a decision made by a trial court or a court before which an accused 

person has pleaded guilty (e.g. to reverse a conviction or to have a sentence 

reduced or enhanced, as the case may be). Appeals from cases that are heard 

in the Subordinate Courts go before the High Court. Appeals from cases that 

are heard in the High Court go before the Court of Appeal.    

‘மமல் முகறயடீு’ என்பது ைீழ் நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு அளிக்ைப்பட்ட 

வழக்கு ஒன்றிகன, மீண்டும் வி ாரிக்ைக் மைாரி உயர் நீதிமன்றம் 

அல்லது உச்  நீதிமன்றத்தில் ச ய்யப்படும் மனுத் தாக்ைல் ஆகும்.   

அந்த விண்ைப்பத்கத அரசு தரப்பு, எதிர்த்தரப்பு என இரண்டு 

அைிைளும் ச ய்யலாம். (எ.ைா. மரை தண்டகனகய மீட்டுக்சைாள்ள, 

விதிக்ைப்பட்ட தண்டகனகய அதிைரிக்ை அல்லது குகறக்ை) ைீழ் 
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நீதிமன்றங்ைளில் வி ாரிக்ைப்பட்ட வழக்குைள் உயர் நீதிமன்றத்திலும், 

உயர் நீதிமன்றத்தில் வி ாரிக்ைப்பட்ட வழக்குைள் உச்  

நீதிமன்றத்திலும் மமல் முகறயடீு ைாைக்கூடும். 

 

 

6. Appellant மமல் முகறயடீ்டாளர் 

 
The appellant is the party that initiates an appeal. 

‘மமல் முகறயடீ்டாளர்’ என்பவர் மமல்முகறயடீு ச ய்யும் நபர் ஆவார். 

 

7. Backdating ைாலத்கத நிர்ைியக்கும் ஆகை 

Backdating refers to an order made by a sentencing judge for a sentence of 

imprisonment to begin from a date earlier than the date on which the sentence 

is pronounced. It is common for sentences of imprisonment to be backdated 

to the date when an accused person was first remanded, unless that accused 

person has been released on bail thereafter. 

 ‘ைாலத்கத நிர்ைியிக்கும் ஆகை’ என்பது, ஆயுள்தண்டகனயின் 

சபாருட்டு, நீதிபதி ஒருவர் தாம் வழங்ைவிருக்கும் தண்டகனகய 

முன்சனாரு மததியிலிருந்து சதாடங்கும்படி, பிறப்பிக்கும் உத்தரவு 

ஆகும்.   சபரும்பாலும் ஜாமீன் அளிக்ைப்சபற்று சவளிமய வராமல் 

வழக்ைிற்கு முன்னால்  ிகறயிமலமய இருந்து வந்த 

குற்றவாளிைளுக்குரிய தண்டகனயில், தீர்ப்பு வழங்ைப்படுவதற்கு 

முன்னால், அவர்ைள்  ிகறயில் இருந்த நாட்ைள் முகறமய 

ைழிக்ைப்படும். 

 

8. Bail ஜாமீன் 

Bail is a form of security (by cash or by pledge of personal property) furnished 

by one or more sureties to ensure the attendance of an accused person for 

investigations or attendance in court. The amount of bail offered in each case 

is fixed by the police or the court, as the case may be, and depends on factors 

such as the seriousness of the offence in question. Once the bail has been 

furnished, the accused person may be released; the accused person’s failure 

to subsequently attend when required to do so may result in forfeiture of the 

bail. 
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‘ஜாமின்’ என்பது குற்றஞ் ாட்டப்பட்டவர்ைள் நீதிமன்றத்திற்கு அல்லது 

வி ாரகைைளுக்கு முகறமய வருவார்ைள் என ஒருவர் அல்லது பலர் 

அளிக்கும் பிகையம் ஆகும் (அது பைமாைமவா தனி நபர் உகடகம 

சதாடர்பான உத்தரவாதமாைமவா இருக்ைலாம்).   அந்தப் பிகையத் 

சதாகைகய, அந்தந்த வழக்ைின் தன்கமகயப் சபாறுத்து, ைாவல் 

துகறயினர் அல்லது நீதிமன்றம் நிர்ையிக்கும்.   அந்தப் பிகையம் 

அனுமதிக்ைப்பட்ட பிறகு, குற்றஞ் ாட்டப்பட்டவர் விடுவிக்ைப்படலாம்.   

ஆனால், அவர் நீதிமன்றத்திற்கு அல்லது வி ாரகைக்கு வரமவண்டிய 

மநரத்தில் வரத் தவறினால், அவரது பிகையம் ரத்து ச ய்யப்படலாம்.    

 

9. Bailable offence ஜாமீனில் விடத்தகும் குற்றம் 

A bailable offence is an offence for which bail must be offered by the court or 

the police as of right. Whether an offence is a bailable offence can be 

determined by referring to the 5th Column of the First Schedule to the Criminal 

Procedure Code. 

‘ஜாமீனில் விடத்தகும் குற்றம்’ என்பது நீதிமன்றம் அல்லது ைாவல் 

துகறயினர் ஜாமீன் சைாடுத்தாைமவண்டிய குற்றச்ச யல்ைகளக் 

குறிக்கும்.   குற்றவியல் நகடமுகற விதியில், முதல் 

அட்டவகையில், ஐந்தாவது சநடுவரிக யில், ஒரு குற்றம் ஜாமீனில் 

விடத்தகும் குற்றமா என்பதகன நிர்ையிப்பதற்ைான வகரயகறைள் 

இடம்சபற்றுள்ளன. 

 

10. Burden of proof சமய்ப்பிக்கும் சபாறுப்பு (ஆதாரம்) 

This refers to a legal duty placed on parties in a criminal trial to prove 

particular facts. For instance, the prosecution bears the burden of proving 

each element of an offence that an accused person is charged with and that an 

accused person is guilty (i.e. an accused person does not have to prove he is 

innocent), while an accused person bears the burden of proving the existence 

of legal defences (such as the defence of intoxication). 

‘சமய்ப்பிக்கும் சபாறுப்பு’ என்பது குற்றவியல் வழக்ைில்  ம்மந்தப்பட்ட 

இரு  ாராரும் குறிப்பிட்ட தைவல்ைகள நிரூபிப்பதற்ைாைக் 

சைாண்டிருக்கும்  ட்டப்பூர்வக் ைடகமகயக் குறிக்ைின்றது.   

உதாரைத்திற்கு, அரசு தரப்பு குற்றஞ் ாட்டப்பட்டவர்ைள் மீது 
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சுமத்தப்பட்ட குற்றங்ைகள நிரூபிப்பதற்ைான சபாறுப்கபயும், எதிர்த் 

தரப்பு அதகன மறுப்பதற்ைான சபாறுப்கபயும் சைாண்டிருப்பார்ைள். 

 

11. Caning பிரம்படி (தண்டகன) 

Caning is a form of punishment which can be imposed for particular offences 

such as serious sexual offences, offences involving the use of violence, drug 

trafficking, harassment of persons who borrow from unlicensed moneylenders 

and vandalism.  Males above the age of 50 and females are excused under the 

law from being caned. Accused persons who are sentenced to caning undergo 

a medical examination to determine their fitness for caning. If caning cannot 

be imposed whether on medical grounds or otherwise, a court may imposed 

imprisonment in lieu of caning. 

‘பிரம்படி’ என்பது ைடுகமயான குற்றம் புரிபவர்ைளுக்கு வழங்ைப்படும் 

ஒரு வகையான தண்டகன ஆகும். ைற்பழிப்பு, மபாகதப்சபாருள் 

ைடத்தல், வன்முகற  ார்ந்த குற்றங்ைள், நா மவகல, மமலும், ைடன் 

முதகலைளிடம் ைடன் பட்மடாகர அகலக்ைழித்தல் மபான்ற 

குற்றங்ைளுக்கு அந்த தண்டகன வழங்ைப்படும்.    ட்டப்படி, அது 

சபண்ைளுக்கும், 50 வயதுக்கு மமற்பட்ட ஆண்ைளுக்கும் விதிக்ைப்பட 

மாட்டா.   அந்தத் தண்டகன விதிக்ைப்படுவதற்கு முன்னர், 

குற்றவாளிைள் பிரம்படியின் சபாருட்டு மருத்துவப் பரிம ாதகனக்கு 

அனுப்பப்படுவார்ைள்.   பிரம்படி விதிக்ைப்பட முடியாமல் மபாகும் 

பட் த்தில், அதற்கு ஈடான  ிகறத் தண்டகனகய விதிக்ை நீதிபதி 
உத்தரவிடலாம். 

 

12. Charge குற்றப் பத்திரிக்கை 

A charge is a formal legal document which sets out the particulars of an 

accused person and the details of the offence which he has been accused of 

committing (e.g. the time, place and manner in which the offence was allegedly 

committed). When an accused person is charged in court, the charge is read 

out to him and he is then asked by the court how he wishes to plead to the 

charge. Each offence that an accused person is accused of committing has to 

be set out in a separate charge. 
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‘குற்றப் பத்திரிக்கை’ என்பது குற்றவாளியின் விவரங்ைகளயும், அவன் 

புரிந்த குற்றம் சதாடர்பான விவரங்ைகளயும் (எ.ைா. குற்றம் 

இடம்சபற்ற மநரம், இடம், முகற) உள்ளடக்ைிய முகறயான  ட்ட 

ஆவைம் ஆகும்.   குற்றஞ் ாட்டப்பட்டவர் நீதிமன்றத்தில் 

வி ாரிக்ைப்படும்மபாது, அந்த ஆவைம் அவர் முன்னிகலயில் 

வா ிக்ைப்படும்.   அதகனயடுத்து, அவர் அந்தக் குற்றத்கத 

ஒப்புக்சைாள்ைிறாரா அல்லது ஒப்புக்சைாள்ளவில்கலயா என்று 

வி ாரிக்ைப்படும்.   ஒவ்சவாரு குற்றத்திற்கும் தனித்தனி ஆவைங்ைள் 

தயாரிக்ைப்படும்.    

 

13. Contempt of Court நீதிமன்ற அவமதிப்பு 

Contempt of court refers to a range of conduct that tends to undermine the 

administration of justice by the courts. There are two broad categories of 

conduct that constitutes contempt of court: disobedience of orders of court 

and interference with the administration of justice. The latter type of contempt 

includes doing acts that have a real risk of prejudicing the administration of 

justice (scandalising the court) or prejudicing the fair conduct of a trial (sub 

judice contempt). 

நீதிமன்றத்தின் நீதி வழங்கும் உன்னதப் பாங்ைிகன ைீழறுப்பு ச ய்யும் 

எல்லா நடத்கதைளும் ‘நீதிமன்ற அவமதிப்பு’ என வழங்ைப்சபறும்.   

சபாதுவாை, நீதிமன்ற அவமதிப்பிகன இரு வகையாைப் பிரிக்ைலாம்: 

ஒன்று நீதிமன்ற உத்தரகவ புறக்ைைிப்பது, மற்சறான்று 

நீதிமன்றத்தின் நீதி வழங்கும் உன்னதப் பாங்ைினில் குறிக்ைிடுவது. நீதி 
வழங்கும் பாங்ைினில் தவறான அபிப்ராயத்கத ஏற்படுத்துவது, 

நடுநிகலயான ஒரு வழக்கை மமற்சைாள்ளவிடாமல்  ர்ச்க கய 

உண்டாக்குவது முதலியகவ இரண்டாவது வகைகய  ார்ந்தகவ. 
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14. Conviction குற்றத் தீர்ப்பு 

A conviction is a formal declaration by a court that an accused person is guilty 

of an offence. 

‘குற்றத் தீர்ப்பு’ என்பது குற்றஞ் ாட்டப்பட்டவர் மீதான குற்றம், 

நீதிமன்றத்தில் முகறயாை நிருபகீ்ைப்பட்டு வழங்ைப்பட்ட தீர்ப்கபக் 

குறிக்ைிறது. 

 
 

15. Corrective training திருத்தப் பயிற் ி 

Corrective training is a type of custodial sentence that involves training of a 

corrective character for a substantial period of time. It is an alternative to 

imprisonment and is imposed on convicted accused persons who are aged at 

least 18. Before corrective training is imposed, a court must be satisfied that it 

can assist in the accused persons’ reformation and the prevention of crime. 

The minimum term for corrective training is 5 years and the maximum term is 

14 years. Unlike imprisonment, there is no remission for corrective training. 

‘திருத்தப் பயிற் ி’ என்பது திருத்தும் இயல்புகடய 

 ிகறதண்டகனகயக் குறிக்ைின்றது.   ஆனால், அது   ாதாரை 

 ிகறத்தண்டகனகய மபான்று இல்லாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட 

ைாலைட்டத்திற்கு ஒரு குற்றவாளியின் நடத்கதகய  ீர்படுத்த, தகுந்த  

பயிற் ிைகள வழங்ைவல்ல தண்டகனயாை அகமயும்.   அந்தத் 

தண்டகன, குகறந்த பட் ம் 18 வயதுகடய குற்றவாளிைளுக்கு 

விதிக்ைப்படும் ஒரு மாற்றுத் தண்டகனயாைக் ைருதப்படுைிறது.   அந்தக் 

குற்றவாளி, அத்தகு தண்டகனயால் மனம் திருந்தி, மமற்படி 

குற்றச்ச யல்ைளில் ஈடுபடாமல் இருக்ைக்கூடும் என்பதகன  ீர்தூக்ைிப் 

பார்த்த பின்னமர, அந்தத் தண்டகன விதிக்ைப்படும்.   அந்தத் தண்டகன 

குகறந்தபட் ம் 5 வருடங்ைளும், அதிைபட் ம் 14 வருடங்ைளும் நீடிக்கும்.   

அவ்வகையான தண்டகனக்கு 'தண்டகன குகறப்பு' வாய்ப்பு 

அளிக்ைப்படாது. 

 

 

16. Coroner’s inquiry மரைப் பரிம ாதைரின் வி ாரகை 

A Coroner’s Inquiry is a fact-finding court proceeding conducted by a Coroner, 

who is a judicial officer, into the cause of and circumstances connected with a 

death. In carrying out his role, the Coroner may direct police officers as well as 
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a forensic pathologist in carrying out investigations into the cause of and 

circumstances connected with the death. The detailed provisions governing 

the purpose and jurisdiction of the coroner, as well as the procedure of the 

inquiry, can be found in the Coroners Act. 

‘மரைப் பரிம ாதைரின் வி ாரகை’ என்பது ஓர் இறப்பு எப்படி நிைழ்ந்தது 

என்பதன் சபாருட்டு மமற்சைாள்ளப்படும் வி ாரகை ஆகும்.   அதகன 

நீதிபதி ஒருவர் வழிநடத்துவார்.   அந்த வி ாரகையின் மபாது, அதில் 

ஈடுபட்டிருக்கும் நீதிபதி, அந்த வழக்குடன் சதாடர்புகடய ைாவல் 

அதிைாரிைள் மற்றும்  ட்டம்  ார்ந்த மநாயியல் வல்லுனர்ைள் 

முதலியவர்ைகள வி ாரிக்ைக்கூடும்.   அந்த வி ாரகை பற்றிய மமல் 

விவரங்ைளுக்கு மரைப் பரிம ாதைர்  ட்டைத்கத நாடலாம். அதில் 

மரைப் பரிம ாதைரின் ச யல்மநாக்ைம், அவருகடய அதிைார வரம்பு, 

ச யல்முகற மபான்ற முக்ைிய அம் ங்ைள் பற்றிய விவரங்ைள் 

இருக்கும். 

 
 

17. Criminal Case Disclosure குற்றவியல் வழக்கு சதாடர்பிலான 

விஷயங்ைகள சவளிப்படுத்துதல் 

 
Criminal case disclosure refers to the legal obligations of the Prosecution and 

the Defence to exchange certain types of information about their respective 

cases before trial. Criminal case disclosure applies to trials of most types of 

offences in the District Court and for all trials in the High Court. The detailed 

legal provisions governing criminal case disclosure can be found in Parts IX 

and X of the Criminal Procedure Code. 

‘குற்றவியல் வழக்கு சதாடர்பிலான விஷயங்ைகள சவளிப்படுத்துதல்’ 

என்பது வழக்ைில் ஈடுபடும் இரு தரப்பினரும், வழக்ைிற்கு முன்னால் 

பைிர்ந்துசைாள்ளக்கூடிய ஒரு  ில விஷயங்ைள் பற்றிய,  ட்டக் 

ைடப்பாடுைகளக் குறிக்ைின்றது. அந்தக் ைடப்பாடுைள் ைீழ் நீதிமன்றத்தில் 

நிைழும் முக்ைால்வா ி வழக்குைளுக்கும், உயர் நீதிமன்றத்தில் நிைழும் 

அகனத்து வழக்குைளுக்கும் சபாருந்தும். அதகனப் பற்றிய முக்ைிய 

விவரங்ைகள குற்றவியல் நகடமுகற விதித் சதாகுப்பின் ஒன்பதாவது, 

பத்தாவது பாைங்ைளில் ைாைலாம். 
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18. Criminal Motionகுற்றவியல் மமல்முகறயடீு - நீதிமன்றத் 

தீர்மானக்மைாரிக்கை 

 
This is a type of proceeding before the High Court or the Court of Appeal 

where applications for particular types of court orders in criminal proceedings 

are heard. Examples of such applications include an application to the High 

Court to vary the terms of bail offered by a Subordinate Court, an application 

to the High Court to introduce fresh evidence at the hearing of an appeal, and 

an application for permission to refer questions of law of public interest to the 

Court of Appeal. 

அது ஒருவகையான  ட்ட வி ாரகை.   அந்த வி ாரகையின் மபாது 

உயர் நீதிமன்றத்தில் அல்லது உச்  நீதிமன்றத்தில் வழக்ைின் இரு 

தரப்பினரும் தங்ைளது மைாரிக்கைைகள  மர்பிக்ைலாம். ஜாமீன் சதாகை 

மாற்ற மைாரிக்கை, புதிய ஆதாரத்கத அறிமுைபடுத்த மைாரிக்கை 

மமலும் சபாது நலன் ைருதி  ட்டம்  ார்ந்த மைள்விைள் மைட்பதற்கு 

அனுமதி மவண்டி மைாரிக்கை என பல மைாரிக்கைைகள அதற்மைற்ப 

உள்ள நீதிமன்றங்ைளின் முன் கவக்ைலாம். 

 
 

19. Criminal Reference குற்றவியல்  மமல்முகறயடீு - தைவல் 

குறிப்புக் மைாரிக்கை 

 
This is a type of proceeding before the Court of Appeal in which questions of 

law of public interest are determined. Such questions may arise out of 

decisions made by the High Court in appeal cases or criminal revisions, and 

can be referred by any party to those proceedings. However, if a party other 

than the Public Prosecutor wants to refer such questions, permission from the 

Court of Appeal is required. 

இது உச்  நீதிமன்றத்துக்மை உரிய  ட்ட வி ாரகை ஆகும்.   இந்த 

வி ாரகையின் மபாது, சபாது நலன் ைருதி எழுப்பப்படும்  ட்டம்  ார்ந்த 

மைள்விைள் தீர்மானிக்ைப்படும்.   இதுமபான்ற மைள்விைள், உயர் 

நீதிமன்றத்தில் நகடசபறும் மமல் முகறயடீ்டின் மபாது 

உருசவடுக்ைலாம்.   இரு தரப்பினரும் தங்ைளது மைாரிக்கைைகள உச்  

நீதிமன்றத்தில்  மர்ப்பிக்ைலாம்.   ஆனால், அரசு தரப்பு 

வழக்குகரஞர்ைள் தவிர மவறு தரப்பினர் இதுமபான்ற மைாரிக்கைைகள 

விடுக்ை விருப்பம் சதரிவிக்கும் பட் த்தில், அவர்ைள் உச்  

நீதிமன்றத்தின் அனுமதிகய முதலில் சபறமவண்டும்.    
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20. Criminal Revision குற்றவியல் மமல்முகறயடீு - திருத்தம்  

This is a type of proceeding before the High Court where the High Court 

reviews the record of proceedings before a Subordinate Court to correct any 

irregularity in the decision of that court (e.g. if a Subordinate Court orders a 

person to pay a fine in excess of what is provided for by law). 

உயர் நீதிமன்றத்துக்கு முன்னால் நகடசபறும் அந்த வகையான 

வி ாரகையில், ைீழ் நீதிமன்றத்தில் நிைழ்ந்த வழக்கு நிைழ்வுைள்  ரி 

பார்க்ைப்பட்டு, அவற்றில் பிகழைள் ஏமதனும் இருக்கும் பட் த்தில், 

அகவ முகறமய  ரிச ய்யப்படும்.   உதாரைத்திற்கு, ஒரு குறிப்பிட்ட 

குற்றச்ச யலுக்கு விதிக்ைப்படமவண்டிய அபராதத் சதாகைகயக் 

ைாட்டிலும், அதிைமான சதாகைகய ைீழ் நீதிமன்றம் விதித்திருந்தால் 

அதகன  ரிச ய்ய இவ்வகையான மமல்முகறயடீு துகைபுரியும். 

 
 

21. Cross-examination குறுக்கு வி ாரகை 

Cross-examination is the examination of a witness during a trial by the 
opposing party and takes place immediately after the examination-in-chief of 
the witness has been completed. The purpose of the cross-examination is to 
elicit favourable facts from the witness, or to test the veracity of facts brought 
up by the witness during his examination-in-chief. The detailed legal 
provisions governing cross-examination can be found in Part III of the 
Evidence Act. 
 

ஒரு  ாட் ி முதன்முகறயாை வி ாரிக்ைப்படவுடன், எதிர் தரப்பினர் 

அந்த  ாட் ிகய வி ாரகை ச ய்வமத ‘குறுக்கு வி ாரகை’ என்று 

வழங்ைப்சபறுைிறது.   இந்த வி ாரகை, மைள்வி மைட்பவர்ைளுக்கு 

 ாதைமாை அகமயும் விவரங்ைகள சவளிக்சைாைர்வதற்கும், 

முன்கனய வி ாரகையில் கூறப்பட்ட விஷயங்ைளின் உண்கம 

நிகலகய சதளிவுபடுத்துவதற்கும் துகை புரியும்.   குறுக்கு 

வி ாரகை பற்றிய மமல்விவரங்ைகள ஆதாரம்  ட்டயைத்தின் 

மூன்றாம் பாைத்தில் ைண்டறியலாம். 

 
 

22. Day Reporting Order (“DRO”)அதிைாரிைளிடம் பதிவு  ச ய்யும் 

‘நாள்’ ஆகை (தண்டகன) 

 
The DRO is a type of community sentence which can be imposed by a court in 

particular cases in lieu of any sentence of imprisonment, caning and fine. A 
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DRO requires an offender to report to a day reporting centre for purposes of 

counselling and rehabilitation. 

இது ஒரு வகையான  மூைம்  ார்ந்த, சமன்கமயான தண்டகன ஆகும்.   

ஒரு  ில குறிப்பிட்ட வழக்குைளில் வழக்ைமான தண்டகனைளான, 

 ிகறத்தண்டகன, பிரம்படி, அபராதம் ஆைியவற்றுக்கு மாற்று 

தண்டகனயாை இவ்வகை தண்டகனகய நீதிபதி வழங்ைலாம்.   இந்த 

தண்டகனயின் தவகைக்ைாலம் மபாது, குற்றவாளி 
மறுவாழ்வுக்ைாைவும் அறிவுகற ஆமலா கன சபறுவதற்ைாைவும் ஒரு 

குறிப்பிட்ட கமயத்திற்கு ச ன்று வரமவண்டும். 

 
 

23. Default sentence தவகை தவறுதல் தண்டகன  விதிப்பு 

A default sentence is a period of imprisonment that has to be served by an 

accused person who is ordered to pay a fine but is unable to do so. If an 

accused person is only able to pay part of a fine, the period of the default 

sentence that has to be served is reduced proportionately. 

‘தவகை தவறல் தண்டகன விதிப்பு’ என்பது அபராதம் ைட்ட இயலாத 

குற்றவாளிைள், அதற்கு மாறாை  ிகறத்தண்டகனகய 

எதிர்மநாக்குவகத குறிக்ைின்றது.   அபராதத்தின் ஒரு பகுதி மட்டும் 

குற்றவாளியினால் ைட்ட முடிந்தால், அதற்மைற்றாற்மபால் அந்த 

 ிகறச் ாகல தண்டகனயும் குகறக்ைப்படும். 

 

24. Defence counsel குற்றஞ் ாட்டப்பட்டவரின் வழக்ைறிஞர் 

A defence counsel is a lawyer representing an accused person in criminal 

proceedings. 

‘குற்றஞ் ாட்டப்பட்டவரின் வழக்ைறிஞர்’ என்பவர் ஒரு குற்றவியல் 

வழக்கு வி ாரகையில் குற்றவாளிக்ைாை வாதாடுபவர் 

 
 

25. Examination-in-chief முதல் வி ாரகை  

The examination of a witness during a trial by the party who calls the witness 

is called the examination-in-chief. The purpose of the examination-in-chief is 

to, by way of questions posed to the witness, draw out facts that will prove 

either the prosecution’s case, or the Defence, as the case may be. The detailed 

legal provisions governing the examination-in-chief can be found in Part III of 

the Evidence Act. 
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‘முதல் வி ாரகை’ என்பது தத்தம்  ாட் ிைகள நீதிமன்றத்தின் 

கூண்டில் ஏற்றி வி ாரகை ச ய்வது ஆகும்.   வழக்ைின் இரு  ாராரும் 

மைள்விக் ைகைைகள சதாடுத்து, தத்தம்  ாட் ியின் வாக்குமூலங்ைள் 

வாயிலாை தத்தம் ஆதாரங்ைகள நிரூபிப்பமத அதன் மநாக்ைம்.   முதல் 

வி ாரகை பற்றிய மமல் விவரங்ைகள, ஆதாரம்  ட்டயைத்தின் 

மூன்றாம் பாைத்தில் ைண்டறியலாம். 

 
 

26. Fine அபராதம் 

A fine is a monetary penalty imposed by a court on a convicted accused 

person.  A court imposing a fine may also order that the fine be paid in 

instalments. An accused person who is unable to pay a fine will have to serve 

a default sentence of imprisonment. 

‘அபராதம்’ என்பது குற்றவாளியாை நிரூபிக்ைப்பட்ட நபருக்கு 

விதிக்ைப்படும் பைம்  ார்ந்த தண்டகன ஆகும்.   இந்த தண்டகனகய 

விதிக்கும் நீதிமன்றம் இதகன தவகை முகறயில் ைட்டுவதற்கும் 

உத்தரவு பிறப்பிக்ைலாம்.   அபராதம் ைட்ட இயலாத குற்றவாளிைள், 

தவகைத் தவறல் தண்டகனயாை ஒரு குறிப்பிட்ட ைாலத்திற்கு, 

 ிகறத்தண்டகனகய எதிர்மநாக்குவார்ைள். 

 
 

27. Gag order வாயகடப்பு ஆகை 

A “gag order” refers to an order made by a court hearing a criminal matter that 

has the effect of prohibiting the doing of any acts that are likely to lead to the 

identification of a witness in respect of whom the order is made (e.g. 

publication of the name, address or photograph of the witness). Such orders 

are commonly made in relation to alleged victims of sexual offences. Acting in 

contravention of such an order is an offence. 

நீதிமன்றம் விதிக்கும் இந்த ஆகையின் மநாக்ைம்  ாட் ியின் 

அகடயாளத்கத யாரும் ைண்டுபிடித்துவிடக்கூடாது என்பமத ஆகும்.   

ஆைமவ, அத்தகு அகடயாளத்கதப் புலப்படுத்தும் எந்தசவாரு 

ச யகலயும் யாரும் ச ய்யாதிருக்ை அந்த ஆகை வகை ச ய்யும். 
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28. Hostile Witness பாதைமான  ாட் ி 

A hostile witness, also known as adverse witness, is a witness whose 
testimony during examination-in-chief is unfavourable to party calling that 
witness. A lawyer conducting the examination-in-chief of such a witness may 
apply to the court to declare the witness a hostile witness so as to be able to 
cross-examine that witness. 
 

பாதைமான  ாட் ி கூறுபவகர சைடுதலான  ாட் ி கூறுபவர் என்று கூட 

ச ால்லலாம்.   அப்படிபட்ட  ாட் ி முதல் வி ாரகையின் மபாது 

வி ாரகை நடத்தும்  ாராருக்கு  ாதைமாை மபசுவகத விட்டுவிட்டு 

பாதைமான வாக்குமூலத்கத சைாடுக்ைலாம்.   முதல் வி ாரகை 

ச ய்யும்  ாரார் அப்படிப்பட்ட  ாட் ி கூறுபவகர, ‘சைடுதலான  ாட் ி’ 
என நீதிமன்றம் அறிவிக்ை மைாரிக்கை விடுக்ைலாம்.   அப்படி ச ய்த 

பிறகு, அமத  ாட் ி கூறுபவகர முதல் வி ாரகை ச ய்யும்  ாரார் 

குறுக்கு வி ாரகை ச ய்ய வாய்ப்பு ைிகடக்கும். 

 
 
 

29. Impeachment  ட்டப்படி  ாட் ியின் வாக்குமூலத்கத 

சவளியாக்குதல் 

 
Impeachment is the process through which a lawyer attempts to cast doubt on 

the credibility of a witness and attempts to show the court that the witness 

should not be believed. One of the most common ways in which a lawyer 

seeks to impeach a witness is by showing the court that the witness has made 

former statements that are inconsistent with what the witness has said in court. 

‘ ட்டப்படி  ாட் ியின் வாக்குமூலத்கத சவளியாக்குதல்’ என்பது 

 ாட் ியின் வாக்குமூலத்தில் உள்ள உண்கமயற்ற தன்கமகய 

வலியுறுத்தி, அந்த  ாட் ியின் வாக்குமூலத்கத நீதிமன்றம் நம்பாத 

வண்ைம் ச ய்துவிடுவமத ஆகும்.   உதாரைத்திற்கு,  ாட் ி கூறுபவர் 

முன்பு வாக்குமூலம் சைாடுத்தற்கும், தற்மபாது நீதிமன்றத்தில் 

வாக்குமூலம் சைாடுத்ததற்கும் வித்தியா ம் இருக்ைிறது என்பதகன 

நீதிபதிக்கு சுட்டிக்ைாட்டி, அந்த நபர் ஒரு நம்பத்தைாத  ாட் ி என 

நிரூபித்து, அவருகடய வாக்குமூலத்கத  ட்டப்படி சவளியாக்ைலாம். 
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30. Imprisonment  ிகறத்தண்டகன 

Imprisonment is a form of punishment which involves the deprivation of 

physical liberty. A convicted accused person sentenced to imprisonment is 

physically confined in a Prison for the duration of the sentence. 

‘ ிகறத்தண்டகன’ என்பது ஒருவரின் சுதந்திரத்கதத் தகடச ய்யும் 

ஒருவகையான தண்டகனகயக் குறிக்ைின்றது.   குற்றவாளியாை 

நிரூபிக்ைபட்ட ஒருவர், அவருக்கு விதிக்ைப்பட்ட தண்டகனக் ைாலத்கத 

ஒரு  ிகறயில் ைழிக்ைமவண்டும். 

 
 

31. In camera சதாகலபடக்ைருவி மூலம் வி ாரகை 

A court hearing a criminal matter has power to order that any part of the 

proceedings be heard in camera instead of in open court, if the court is 

satisfied that it is expedient to do so (for instance, if the victim is testifying in 

the trial of an accused person for rape). When proceedings are heard in 

camera, members of the public are not allowed to be present. 

சதாகலபடக்ைருவி மூலம் வி ாரகை மதகவ என்று முடிசவடுத்த 

பிறகு, நீதிபதி ஒரு குற்றவியல் வழக்ைின் எந்தப் பகுதிகயயும் சபாது 

மக்ைள் முன் வி ாரிக்ைாமல் சதாகலபடக்ைருவி மூலம் வி ாரிக்ைலாம் 

(உதாரைத்திற்கு, ைற்பழிப்பால் பாதிக்ைப்பட்டவர்  ாட் ி ச ால்லும் 

 ந்தர்ப்பம் ஏற்படும் பட் த்தில்).   வி ாரகை,  சதாகலபடக்ைருவி 
மூலம் நடந்மதறும்மபாது, சபாது மக்ைள் நீதிமன்றத்திற்குள் 

அனுமதிக்ைப்படமாட்டார்ைள். 

 
 

32. In Chambers நீதிபதியின் அகறயில் வி ாரகை 

Pre-trial proceedings or discussions between the parties and the court are 

conducted “in chambers”, which is to say, in the judge’s private chambers. 

Members of the public are not allowed to attend such proceedings (e.g. pre-

trial conferences, criminal case disclosure conferences). 

வழக்ைின் முன் வி ாரகைைளும், இரு தரப்பினருக்கும் நீதிபதிக்கும் 

இகடமய நிைழும் ைலந்துகரயாடல்ைளும், நீதிபதியின் தனிப்பட்ட 

அலுவலை அகறயில் நடந்மதறும்.   அகவ நடந்மதறும்மபாது,  

சபாதுமக்ைள் இதுமாதிரியான நிைழ்வுைளில் ைலந்துசைாள்ள 

அனுமதிக்ைப்படமாட்டார்ைள் (உதாரைத்திற்கு, முன்வி ாரகை 
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ைலந்தாய்வு, குற்றவியல் சதாடர்பான விஷயங்ைகள சவளிபடுத்தும் 

ைலந்தாய்வு). 

 
 

33. Judge நீதிபதி 

A judge is an official appointed by the President who has the authority and 

responsibility to preside over proceedings in court and make legal rulings. 

District Judges and Magistrates hear cases in the Subordinate Courts while 

Judges hear cases in the High Court and the Court of Appeal. A judge may 

preside over different types of criminal proceedings. For instance, during a 

trial, a judge sits as a neutral finder of fact to hear evidence produced by the 

Prosecution and the accused person or defence before making a finding as to 

whether an accused person is guilty; if an accused person is found guilty and 

convicted, the judge also decides upon the appropriate sentence to be 

imposed in accordance with the law. 

‘நீதிபதி’ என்பவர் அதிபரால் நியமிக்ைப்பட்ட நீதிமன்றத்தில் வி ாரகை 

ச ய்து தீர்ப்பு ச ால்லும் ஓர் அதிைாரி.   ைீழ் நீதிமன்றத்தில் ைீழ்நீதிமன்ற 

நீதிபதிைள் மற்றும் தண்டலாளர்ைள் வழக்குைகள வி ாரகை 

ச ய்வார்ைள்.   உயர் நீதிமன்றங்ைளிலும் உச்  நீதிமன்றங்ைளிலும் 

நீதிபதிைள் வழக்கை வி ாரகை ச ய்வார்ைள்.   சவவ்மவறு விதமான 

குற்றவியல் வழக்குைகள நீதிபதிைள் வழிநடத்துவார்ைள்.   

உதாரைத்திற்கு, நீதிபதிைள் வழக்கு வி ாரகையின்மபாது, இரு 

தரப்பின் வாதத்கதக் மைட்டு நடுநிகலகமமயாடு குற்றம் 

சுமத்தப்பட்டவர் உண்கமயிமலமய குற்றவாளிதானா என 

தீர்மானிப்பார்.   அமத  மயத்தில், குற்றம் நிரூபிக்ைப்பட்டால், அமத 

நீதிபதி குற்றத்துக்கு ஏற்றாற்மபால் தண்டகனகயயும் விதிப்பார். 

 
 

34. Mandatory Treatment Order (“MTO”) ைட்டாய  ிைிச்க  ஆகை 

(தண்டகன) 

 
A MTO is a type of community sentence which is targeted at convicted 

accused persons who have committed offences that are linked to their pre-

existing psychiatric conditions. The option for imposing a MTO is not available 

in a number of instances, such as where the accused person has committed 

very serious offences. Typically, a convicted accused person who is 

sentenced to a MTO is required to undergo psychiatric treatment in lieu of 

imprisonment and/or fines. A MTO is capped at two years and the service of a 

MTO, being a community sentence, renders the record of conviction for the 
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offence for which a MTO is imposed as spent, which means that the convicted 

accused person is deemed to have no record of that conviction. 

‘ைட்டாய  ிைிச்க  ஆகை’-யானது ஒரு வகையான  மூைம்  ார்ந்த 

சமன்கமயான தண்டகன ஆகும்.   குற்றவாளிைளின் குற்றச்ச யல், 

அவர்ைளுக்கு ஏற்ைனமவ உள்ள மனமநாய் ஒன்றுடன் 

சதாடர்புகடயதாை இருக்கும் பட் த்தில், இதுமாதிரியான 

தண்டகனைள் விதிக்ைப்படலாம்.   ைடுகமயான குற்றச யல்ைளுக்கு 

இதுமபான்ற தண்டகனைள் விதிக்ைப்படமாட்டா.   இந்த தண்டகனக்கு 

உட்பட்டவர்ைள்  ிகறத்தண்டகன, பிரம்படி முதலான தண்டகனைகள 

அனுபவிக்ைாமல் உளமநாய்  ிைிச்க க்கு அனுப்பப்படுவார்ைள்.   இந்த 

'ஆகை' அதிைபட் ம் இரண்டு வருடங்ைளுக்கு நீடிக்ைக்கூடும்.   ஆனால், 

இது  மூைம்  ார்ந்த தண்டகன என்பதால், இது ஒரு குற்றவாளியின் 

குற்றவியல் பதிப்புைளிலிருந்து, அவன் தண்டகனகய நிகறவுச ய்த 

பிறகு, முகறமய ரத்து ச ய்யபடும்.    அதனால் அந்தக் குற்றவாளி, 
அந்த குற்றத்கத முன்பு ச ய்ததற்ைான அகடயாளம் சவளிப்படாது. 

 
 

35. Mitigation தண்டகனக் குகறப்புக்ைாை மன்றாடுதல் 

Mitigation is a legal submission made by an accused person or his defence 

counsel before sentencing, whereby mitigating factors, which are facts or 

circumstances or conditions that may warrant a more lenient punishment, are 

highlighted for the court’s attention. Examples of mitigating factors include the 

previous good character of an accused person or the fact that he is a first-

offender. 

‘தண்டகனக் குகறப்புக்ைாை மன்றாடுதல்’ என்பது நீதிபதி தீர்ப்பு 

ச ால்வதற்கு முன்னால் குற்றவாளி தானாைமவா அல்லது 

தன்னுகடய  ார்பில் ஒரு வழக்குகரஞர் மூலமாைமவா குகறந்தபட்  

தண்டகன சபரும் மநாக்ைில் தன்னுகடய தரப்பில் உள்ள  ில 

நியாயமான நிகலகமைகள சுட்டிக்ைாட்டி, நீதிபதிகய ைருகை 

ைாட்டும்படி மைட்பமத ஆகும்.   உதாரைத்திற்கு,  தான் ச ய்த முதல் 

குற்றம் அதுதான் எனச்சுட்டிைாட்டுதல், தன்னுகடய முந்திய 

நன்னடத்கதகய எடுத்துக்ைாட்டுதல் ஆைியகவ அவற்றுள் அடங்கும். 
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36. Non-bailable offence ஜாமீனில் விடத்தைாத குற்றம் 

A non-bailable offence is an offence for which the court or the police have the 

discretion as to whether to offer bail. Non-bailable offences are generally more 

serious than bailable offences. Whether an offence is a non-bailable offence 

can be determined by referring to the 5th Column of the First Schedule to the 

Criminal Procedure Code. 

‘ஜாமீனில் விடத்தைாத குற்றம்’ எனப்படும் குற்றச யலுக்கு ஜாமீன் 

வழங்ைலாமா என நீதிமன்றமமா ைாவல் துகறயினமரா 

முடிசவடுக்ைலாம். குற்றஞ் ாட்டப்பட்டவருக்கு ஜாமீன் சைாடுத்மத 

ஆைமவண்டும் என்ற ைட்டாயம் ைிகடயாது.   ஏசனனில், அதுமபான்ற 

குற்றங்ைள் ஜாமீனில் விடத்தக்ை குற்றங்ைகளக் ைாட்டிலும்  ற்று 

ைடுகமயான குற்றச்ச யல்ைளாை இருக்ைக்கூடும்.    எந்தக் குற்றம் 

அந்த வகைகயச்  ார்ந்தது என்பதகன அறிய குற்றவியல் நகடமுகற 

விதித் சதாகுப்பின் ஐந்தாவது சநடுவரிக கய நாடலாம். 

 
 

37. Open Court சபாது மக்ைள் முன்னிகலயில் வழக்கு 

Most criminal proceedings such as trials and appeals are held in “open court”, 

which means that members of the public can attend these proceedings. 

முக்ைால் வா ி குற்றவியல் வி ாரகைைள் மற்றும் மமல்முகறயடீுைள் 

சபாது மக்ைள் முன்னிகலயில் தான் நடந்மதறும்.   அவற்கற 

சபாதுமக்ைள் நீதிமன்றங்ைளுக்குச் ச ன்று பார்க்ைலாம். 

 
 

38. Plea of guilt குற்றத்கத ஒப்புக்சைாள்ளுதல் 

A plea of guilt is a formal admission by an accused person in court that he has 

committed an offence for which he has been charged. When an accused 

person pleads guilty, he accepts the facts surrounding the commission of the 

offence set out in the statement of facts prepared by the Prosecution. An 

accused person who pleads guilty out of remorse may be entitled to a 

discount in the sentence that he would otherwise have received upon 

conviction. 

‘குற்றத்கத ஒப்புக்சைாள்ளுதல்’ என்பது நீதிமன்றத்தில் 

குற்றஞ் ாட்டப்பட்டவர் தான் ச ய்த குற்றத்கதப் பைிரங்ைமாை நீதிபதி 
முன்னிகலயில் ஒப்புக்சைாள்ளுதமல ஆகும்.   குற்றத்கத 

ஒப்புக்சைாள்ளும் குற்றவாளி வழக்கை சதாடுக்கும்  ாரார் தயார் 
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ச ய்திருக்கும் விவர அறிக்கையின் அகனத்து விவரங்ைகளயும் 

மறுப்பின்றி ஏற்றுக்சைாள்ைிறார் என்பதாை சபாருள்படும்.   தான் ச ய்த 

குற்றத்கத உைர்ந்து குற்றத்கத ஒப்புக்சைாள்வதால், வழக்குைகள 

இழுத்தடித்து வாதாடி இறுதியில் குற்றவாளி என்று நிரூபிக்ைப்படும் 

குற்றவாளிைளுக்கு ைிகடக்கும் தண்டகனகயவிட குகறந்த 

தண்டகன சபற இவருக்கு வாய்ப்பு இருக்ைிறது 

 
 

39. Pre-trial conference (“PTC”) முன்வி ாரகை ைலந்தாய்வு (நீதிபதி 
முன்னிகலயில்) 

 
A PTC is a type of pre-trial legal proceeding. During a PTC, which takes place 

in chambers before a judge, the court, the Prosecution and the Defence 

discuss administrative matters pertaining to the trial such as the number of 

hearing days required for trial, the number of witnesses to be called, or 

whether an accused person wishes to plead guilty or to claim trial. One or 

more PTCs may be fixed for a particular case, depending on the issues to be 

resolved before it is ready to proceed to trial or a plea of guilt. 

‘முன்வி ாரகை ைலந்தாய்வு’ என்பது ஒரு வகை முன் வி ாரகை 

மபான்றதாகும்.   நீதிபதி முன்னிகலயில், நீதிபதியின் அகறயில் 

நடந்மதறும் அந்த ைலந்துகரயாடலில், வழக்ைின் இரு தரப்பினரும் 

நீதிபதியும் வழக்கு சதாடர்பிலான விஷயங்ைகள (எ.ைா. வழக்ைிற்கு 

எத்துகன நாட்ைள் மதகவ, எத்துகன  ாட் ிைள் அகழக்ைப்படுவார்ைள், 

குற்றஞ் ாட்டப்பட்டவர் குற்றத்கத ஒப்புக்சைாள்ைிறாரா அல்லது 

மறுக்ைிறாரா) நிர்ையிப்பார்ைள்.   வழக்ைிற்குப் மபாவதற்கு முன் 

ஒன்றுக்கும் மமற்பட்ட ைலந்தாய்வுைள் நிைழ வாய்ப்புள்ளது.   எத்துகன 

முன்வி ாரகை ைலந்தாய்வுைள் மதகவ என்பது அந்தந்த 

வி ாரகைைளில் தீர்க்ை மவண்டிய விஷயங்ைகளப் 

சபாறுத்திருக்ைின்றது.        

 

40. Preventive detention தடுப்புக் ைாவல் 

Preventive detention is a type of custodial sentence that is an alternative to 

imprisonment and which is imposed on convicted accused persons who are 

aged at least 30 and whom the court considers, because of their habitual 

offending, to be a menace to society and therefore deserving of being 

incarcerated for an extended period for society’s protection. The minimum 
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term for preventive detention is 7 years and the maximum term is 20 years. 

Unlike imprisonment, there is no remission for preventive detention. 

‘தடுப்புக் ைாவல்’ என்பது சதாடர்ச் ியாை குற்றம் புரிபவர்ைகள, 

 முதாயத்திற்கு சைடுதல் ச ய்யும் ஒரு நபராைக் ைருதி அவர்ைளுக்கு 

 ாதாரை   ிகறத்தண்டகனக்கு மாறாை விதிக்ைப்படும் 

தண்டகனகயக் குறிக்ைின்றது.   கூடுதல்  ிகறத்தண்டகன 

விதிக்ைப்படமவண்டும் என்பமத இதன் மநாக்ைம்.   இந்த தண்டகன 

விதிக்ைப்சபற, குற்றவாளிைள் முப்பது வயதிற்கும் மமற்பட்டவர்ைளாை 

இருக்ைமவண்டும்.   இந்தத் தண்டகன, குகறந்த பட் ம் 7 ஆண்டும், 

அதிை பட் ம் 20 ஆண்டு வகரயிலும் நீடிக்ைலாம்.    ாதாரை  

 ிகறதண்டகனயில் ைிகடப்பது மபான்று இதில், நன்னடத்கதக்ைாை 

 ிகறத்தண்டகனக் குகறப்புக்குரிய  லுகை ைிகடயாது. 

 

41. Primary Legislation மூலச் ட்டம் 

Primary legislation is law that is passed by Parliament. Acts of Parliament 

such as the Penal Code, as well as amendments to such Acts, begin life as a 

Bill, which has to be passed by a majority in Parliament. Thereafter, the 

President must assent to the Bill before it becomes law. 

‘மூலச் ட்டம்’-ஆனது  ட்ட  கபயால் உருவாக்ைப்சபற்ற  ட்டம் ஆகும்.   

 ட்ட  கபயின்  ட்டைங்ைளான தண்டகனச்  ட்ட விதித் சதாகுப்பு 

மற்றும் அதன் திருத்தப் பட்டியல் ஆைியகவ முதலில் மம ாதாவாை 

உருசவடுத்து, அதன்பின்னர்,  ட்ட கபயில் சபரும்பான்கம 

வாக்ைினால் அதிபரின் ஒப்புதலுக்கு  மர்ப்பிக்ைப்படுைிறது.   அதிபரின் 

ஒப்புதல் ைிகடத்த பிறகு, அது நாட்டின்  ட்டமாை 

ஏற்றுக்சைாள்ளப்படுைிறது. 

 

42. Pro bono இலவ  ம கவ 

Acting pro bono refers to the provision of free professional legal services by a 

lawyer to a client such as an accused person. Accused persons in need of 

legal advice or free legal aid may approach the Pro Bono Services Office of the 

Law Society of Singapore. 

‘இலவ  ம கவ’ என்பது குற்றஞ்ச் ாட்டபட்டவருக்கு வழக்ைறிஞர்ைள் 

இலவ  ம கவ வழங்குவகதக் குறிக்ைின்றது. 
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குற்றஞ்ச் ாட்டபட்டவர்ைள் இலவ  வழக்ைறிஞர் ம கவைகள சபற Pro 

Bono Services of the Law Society of Singapore-கய நாடலாம். 

 
 

43. Probation  ிகறக்கு ச ல்லாமல் அதிைாரிைளின் ைண்ைாைிப்பில் 

விடப்படும் நிபந்தகன தண்டகன 

 
Probation is a community-based sentence where a convicted accused person 

is placed under the supervision of a Probation Officer and required to comply 

with various conditions, including participating in programmes specially 

tailored for his rehabilitation. 

இவ்வகையான தண்டகன,  மூைம்  ார்ந்த தண்டகன வகைகயச் 

ம ர்ந்தது.   இந்தத் தண்டகனயின் மபாது குற்றவாளி அலுவலர் 

ஒருவரின் ைண்ைாைிப்பில் விடப்படுவார்.   மமலும், இந்தத் 

தண்டகனயின் மபாது குற்றவாளி  ில நிபந்தகனைளும் விதிக்ைப்படும்.   

உதாரைத்திற்கு, இவர்ைளுக்சைன ஏற்பாடு ச ய்யப்படும் மறுவாழ்வு 

சதாடர்பிலான நிைழ்ச் ிைளில், அவர்ைள் ைட்டாயம் 

ைலந்துசைாள்ளமவண்டும். 

 
 

44. Prosecution வழக்குத் சதாடுக்கும்  ாரார் 

Prosecution is the institution and conducting of legal proceedings against an 

accused person. The term ‘the Prosecution’ refers to the party instituting such 

proceedings. Most prosecutors (e.g. DPPs and APPs) represent the State in 

criminal matters but a small percentage of prosecutions are conducted as 

private prosecutions, with legal proceedings instituted by private individuals 

who are not part of the State. 

‘வழக்கு சதாடுக்கும்  ாரார்’ குற்றஞ்ச் ாட்டப்பட்டவருக்கு எதிராை 

வழக்கை சதாடுப்பவர்ைமள ஆவர்.   வழக்கை சதாடுக்கும் தரப்பினகர 

‘வழக்கு சதாடுக்கும்  ாரார்’ என அகழப்பார்ைள்.   குற்றவியல் 

வழக்குைகள சதாடுக்கும்  ாரார் முக்ைால்வா ி யினர் அர ாங்ை தரப்பு 

வழக்குகரஞர்ைளாைத்தான் இருப்பார்ைள். ஆனால், ஒரு  ில 

மநரங்ைளில், அர ாங்ைம்  ாராத தனிப்பட்ட தரப்பினரும் குற்றவியல் 

வழக்குைகள சதாடுக்ை இயலும். 
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45. Re-examination மீள் வி ாரகை 

 
After a witness has been cross-examined during a trial, the party who called 

him may examine him again. Such examination is known as re-examination. 

The purpose of re-examination is to provide the party calling the witness with 

an opportunity to clarify or explain matters which came up during the cross-

examination, and appear to have compromised that party’s case. The detailed 

legal provisions governing re-examination can be found in Part III of the 

Evidence Act. 

‘மீள் வி ாரகை’ என்பது வழக்ைில் குறுக்கு வி ாரகைக்ைாை 

 ாட் ியானவர் கூண்டில் நிறுத்தப்பட்ட பின்னர் மீண்டும், அவகர 

வி ாரகை ச ய்யும் மபாக்கைக் குறிக்ைின்றது.   குறுக்கு 

வி ாரகையின் மபாது எழுப்பப்பட்ட  ர்ச்க க்குரிய விஷயங்ைகள 

சதளிவுபடுத்தவும் தம்முகடய வாதத்திற்குப் பாதைமான தைவல்ைகள 

 ீர்ச ய்யவும், அது வகை ச ய்ைிறது.   மீள் வி ாரகை பற்றிய மமல் 

விவரங்ைகள  ாட் ியம்  ட்டைத்தின் மூன்றாம் பாைத்தில் 

ைண்டறியலாம். 

 

 

46. Reformative training  ீர்திருத்தும் பாங்குள்ள  ிகறத்தண்டகன 

Reformative training is a type of sentence involving the deprivation of physical 

liberty. Reformative training can be imposed on convicted accused persons 

aged between 16 and 21 in lieu of any other sentence. It consists of a period of 

at least 18 months’ detention in a Reformative Training Centre where 

convicted accused persons undergo a structured training regimen including 

foot drills, counselling and education. Following the training phase, convicted 

accused persons are released on supervision until the expiration of 4 years 

from the date of the sentence.  

 

‘ ீர்திருத்தும் பாங்குள்ள  ிகற தண்டகன’ என்பது ஒருவரின் 

சுதந்திரத்கதத் தகடச ய்யும்    ஒருவகை தண்டகனகயக் 

குறிக்ைின்றது.   இதுமபான்ற தண்டகன மற்ற தண்டகனக்குப் மாறாை 

16 முதல் 21 வயது வகரயிலான குற்றவாளிைளுக்கு விதிக்ைப்படும்.   

 ீர்திருத்தப் பயிற் ி கமயத்தில், குகறந்த பட் ம் 18 மாதங்ைள் தங்ை 

கவக்ைப்பட்டு, அங்மை சைாடுக்ைப்படும்  ீர்திருத்தப் பயிற் ிைளில் 
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குற்றவாளிைள் ஈடுபடுத்தபடுவர்.    ீர்திருத்தப் பயிற் ிக்குப் பிறகு 

அதிைாரிைளின் ைண்ைாைிப்பில் குற்றவாளிைள் விடுவிக்ைப்படுவர்.   

இந்த ைண்ைாைிப்பு, தண்டகன விதிக்ைப்பட்ட நாளிலிருந்து 4 

வருடங்ைளுக்கு நீடிக்கும். 

 

47. Remanded for investigations வி ாரகைக்ைாை ைாவலில் 

கவத்திருப்பது 

“Remand” is a term used to refer to pre-trial detention of an accused. Under 

the Criminal Procedure Code, a court may order that an accused be remanded 

if the court is of the view that the detention of the accused is necessary for the 

purpose of investigations by a law enforcement agency. An accused person 

may be remanded for investigations for up to 8 days at a time. 

‘வி ாரகைக்ைாை ைாவலில் கவத்திருப்பது’ என்பது வழக்ைிற்கு 

முன்னால் குற்றஞ் ாட்டபட்டவர் ைாவலில் கவக்ைப்பட்டிருப்பகதக் 

குறிக்ைின்றது.     குற்றவியல் நகடமுகற விதித் சதாகுப்பின் படி 

குற்றஞ் ாட்டபட்டவர், ைாவல் அதிைாரிைளால் மமலும் 

வி ாரிக்ைப்படமவண்டும் என நீதிமன்றம் தீர்மானித்தால், அவகர 

ைாவலில் கவத்திருக்ை நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பிக்ைலாம். 

வி ாரகைக்ைாைக் குற்றஞ் ாட்டபட்டவர் குகறந்த பட் ம் 8 

நாட்ைளுக்கு அதிைாரிைளால் ைாவலில் கவத்திருக்ைப்படலாம். 

 

48. Remission தண்டகனக் குகறப்பு 

Remission is the reduction in the term of a sentence of imprisonment, 

conditional upon the good conduct and behaviour of a convicted accused 

person who is sentenced to imprisonment. Currently prison- inmates who 

qualify for remission are granted one-third remission of their sentences of 

imprisonment. 

‘தண்டகனக் குகறப்பு’ என்பது  ிகறச் ாகலயில் நன்னடத்கத மைாரி 

 ிகறதண்டகன ைாலைட்டத்கதக் குகறக்கும்  லுகைகயக் 

குறிக்ைின்றது. தற்மபாது, இதுமாதிரி  லுகைகயப் சபரும் 

குற்றவாளிைளுக்கு, மூன்றில் ஒரு பங்கு  ிகறத்தண்டகனக்குரிய 

ைாலைட்டம் குகறக்ைப்படுைிறது. 
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49. Representations எடுத்துகரத்தல்ைள் 

A written or oral appeal to the Prosecution made by an accused person or 

through his defence counsel to highlight certain facts in his favour, with the 

aim of seeking the exercise of prosecutorial discretion to the benefit of the 

accused person. Representations can be made to among other things, 

persuade the prosecution to prefer a charge for a less serious offence or to 

seek a withdrawal of the charge against him altogether. 

‘எடுத்துகரத்தல்ைள்’ என்பது குற்றஞ் ாட்டப்பட்டவர் அல்லது அவரின் 

வழக்குகரஞர் வழக்கு சதாடுக்கும்  ாராருக்கு எழுத்து மூலமாைமவா 

அல்லது வாய்ப் மபச் ின் மூலமாைமவா தமக்கு  ாதைமான 

விவரங்ைகள எடுத்துகரத்து, தமக்கு  ாதைமாை வழக்குத் சதாடுக்ை 

அவர்ைகள மவண்டிக்சைாள்ளும் ஒரு மைாரிக்கை மனுமவ ஆகும்.   

குற்றச் ாட்கட முழுகமயாை ரத்துச ய்வது அல்லது குற்றச் ாட்டின் 

ைடுகமகயக் குகறப்பது மபான்ற மைாரிக்கைைகள அந்த 

எடுத்துகரத்தல்ைள் மூலம் குற்றஞ் ாட்டபட்டவர் முன்கவக்ைலாம். 

 

50. Respondent பதில் மனுதாரர் 

The respondent is the party against whom an appeal is brought. 

‘பதில் மனுதாரர்’ என்பவருக்கு எதிராைத்தான் மமல் நீதிமன்றத்தில் 

மமல்முகறயடீு சதாடரப்படும். 

 

51. Sentencing தீர்ப்பு வழங்குதல் 

Sentencing is the process by which a judge, following the conviction of an 

accused person for an offence, determines and pronounces the punishment to 

be imposed on the accused person. The punishment that can be imposed 

depends on factors such as what is prescribed in the statutory provision 

creating the offence, the sentencing powers of the court and whether the 

accused person has committed previous offences. Prior to sentencing, the 

court can hear the accused person’s mitigation as well as submissions by the 

Prosecution on the appropriate sentence. 

‘தீர்ப்பு வழங்குதல்’ என்பது குற்றம் நிரூபிக்ைப்பட்ட ஒரு குற்றவாளிக்கு 

ஏற்ற தண்டகனகய, ஒரு நீதிபதி நிர்ையிப்பகதக் குறிக்ைின்றது.   
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குற்றவாளி ஏற்ைனமவ குற்றம் ச ய்திருக்ைிறாரா,  ட்டமுகற விதிைள் 

என்ன பரிந்துகரக்ைின்றன அல்லது அந்தக் குறிப்பிட்ட நீதிமன்றத்தின் 

தண்டகன வழங்கும் ஆற்றல் என்ன முதலான ைாரைங்ைகளப் 

சபாறுத்து குற்றவாளிக்கு தண்டகன விதிக்ைப்படும்.   தீர்ப்பு 

வழங்குவதற்கு முன்னால், நீதிபதி தண்டகன சதாடர்பான 

மைாரிக்கைைகள வழக்குத் சதாடுக்கும்  ாராரிடமிருந்து 

அனுமதிக்ைலாம்.  அத்துடன், அவர் குற்றவாளியின் தண்டகன 

குகறத்தலுக்ைான மன்றாடுதலுக்கும் ச வி ாய்க்ைலாம். 

 

52. Sentencing benchmark தண்டகன அளவுமைால் 

 
The “sentencing benchmark” for a type of offence or (e.g. cases of outrage of 

modesty involving contact with the victim’s private parts) is the sentence 

which is likely to be imposed by the court for that type of offence, based on 

the sentencing practice in previous similar cases. That being said, the 

sentencing benchmark is merely a guideline; a court will examine the 

individual facts of each case to determine the appropriate sentence. 

‘தண்டகன அளவுமைால்’ என்பது முந்தய வழக்ைில் விதிக்ைப்பட்ட 

தண்டகனகய மற்றுசமாரு வழக்ைில் அளவுமைாலாை பயன்படுத்தி, 
அமத மாதிரியான தண்டகனகய விதிப்பகதக் குறிக்ைின்றது.   இதகன 

ஒரு வழிைாட்டியாை நீதிமன்றங்ைள் பயன்படுத்தலாம்.   ஆனால், 

ஒவ்சவாரு வழக்ைின் தனிப்பட்ட விவரங்ைகளப் சபாறுத்மத, 

நீதிமன்றம் எந்த தண்டகன விதிப்பது என்பது பற்றிய தீர்மானத்திற்கு 

வரும். 

 
 

53. Statement of facts குற்ற விவர அறிக்கை 

 
A legal document prepared by the Prosecution that describes how an offence 

was committed; it is a narration of the circumstances and facts making up the 

offence. After the accused person has pleaded guilty to the charge against him, 

the Prosecution will usually read out the statement of facts in court. The 

accused person has to admit to the statement of facts without qualification 

before the court can find him guilty and convict him.  
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‘குற்ற விவர அறிக்கை’-ஆனது வழக்கு சதாடுக்கும்  ாரார் தயார் 

ச ய்யும் ஒரு  ட்ட ஆவைமாகும்.   இதில் ஒரு குற்றச்ச யல் எப்படி 

என்று நகடசபற்றது என்பது விவரிக்ைப்பட்டிருக்கும்.   குற்றத்கதக் 

குற்றவாளி ஒப்புக்சைாண்ட பிறகு, அந்த ஆவைம் நீதிமன்றத்தில் 

வா ித்துக் ைாட்டப்படும்.   குற்றவாளி வா ித்துக் ைாட்டப்படும் 

அத்துகை விவரங்ைகளயும் மாற்றம் ஏதுமின்றி 
ஏற்றுசைாள்ளமவண்டும்.   அதன்பிறமை, நீதிமன்றம் அவகன 

குற்றவாளி என தீர்மானித்து, தகுந்த தண்டகனகய விதிக்ை முற்படும். 

 
 

54. Subsidiary Legislation துகைச்  ட்டம் 

 
Subsidiary legislation is law made by Ministers or other statutory bodies and 
appointees, and not by Parliament. The power to make subsidiary legislation is 
found in Acts of Parliament. Subsidiary legislation made under an Act has to 
be consistent with the purposes of that Act. It usually comprises procedural 
rules for the implementation of matters provided for in the Act, but can also 
consist of provisions that create offences. 

 

‘துகைச்  ட்டம்’ என்பது  ட்ட  கபகயத் தவிர்த்து, 

அகமச் ர்ைளாலும் அல்லது  ட்ட உரிகமயுகடய ஸ்தாபனங்ைளாலும் 

நியமனம் சபற்றவர்ைளாலும் உருவாக்ைப்படும்  ட்டங்ைள் ஆகும்.   இது 

மாதிரியான  ட்டங்ைகள உருவாக்கும் ஆற்றகலப் பற்றி  ட்ட கப 

 ட்டதிட்டங்ைளில் ைாைலாம்.   துகைச்  ட்டம், மூலச்  ட்டத்தின் 

குறிக்மைாள்ைளுக்கு இைங்ை உருவாக்ைப்படமவண்டும்.  இதில், மூலச் 

 ட்டத்தின் ச யற்பாடுமுகற  ார்ந்த அம் ங்ைள் அடங்ைியிருக்கும்.   

மமலும், புதிய குற்றச் ாட்டுைள்  இதில் உருவாக்ைம் சபறலாம்.   

 

55. Summons அகழப்பாகை 

A written order from a court requiring an accused person to appear in court at 

particular date and time to answer to a criminal charge against him. 
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‘அகழப்பாகை’ என்பது நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு குற்றச் ாட்டுக்ைாை 

குற்றஞ் ாட்டப்பட்டவர் ஆஜராைமவண்டிய  மததி மநரம் ஆைியவற்கற 

குறிப்பிடக்கூடிய ஓர் ஆவைம் ஆகும். 

 

56. Surety / bailor உத்தரவாதி 

A surety (also known as a “bailor”) is a person who provides the bail amount 

that is ordered by the court or the police. Before an accused person is 

released on bail, he must find one or more sureties to provide the bail amount 

ordered by the court. The number of sureties required depends on the terms of 

the bail. The surety has certain legal obligations, such as to keep in contact 

with the released person, to ensure that he attends the next court date or 

appointment with the police, and to ensure that he does not leave Singapore 

without permission from the court or the police. If the surety is in breach of 

any of these duties, the court may forfeit the whole or any part of the bail 

amount. 

‘உத்தரவாதி’ என்பவர் நீதிமன்றம் அல்லது ைாவல் துகறயினர் 

உத்தரவிடும் ஜாமீன் சதாகைகய சைாடுப்பவர் ஆவார்.   ைாவலிலிருந்து 

விடுவிப்பதற்கு முன்னால் குற்றஞ் ாட்டபட்டவர் ஜாமீன் சதாகைகய 

ச லுத்த உத்தரவாதிைகள அகழத்து வரமவண்டும்.   எத்தகன 

உத்திரவாதிைள் மதகவப்படுவார்ைள் என்பது ஜாமீனின் 

வகரயகறைகளப் சபாறுத்திருக்கும்.   உத்தரவாதிைளுக்சைன  ில 

 ட்டம்  ார்ந்த ைடப்பாடுைள் இருக்ைின்றன.   உதாரைத்திற்கு, 

குற்றஞ் ாட்டபட்டவர் அதிைாரிைளின் உத்தரவின்றி  ிங்ைப்பூகர விட்டு 

சவளியாைாமல் பார்த்துக்சைாள்வது, அந்த நபர் அகனத்து வழக்கு 

நிைழ்வுைளுக்கும் வந்து மபாவது, குற்றஞ் ாட்டப்பட்டவருடன் 

சதாடர்ந்து சதாடர்பு கவத்துக்சைாள்வது முதலியகவ அவற்றுள் 

அடங்கும். 

 

57. Trial வழக்கு 

A court proceeding in which the Prosecution introduces evidence, through 

witnesses, to prove beyond reasonable doubt that an accused person is guilty 

of an offence. If the Prosecution fails to do so, the accused person will be 

acquitted. An accused person who has been charged with having committed 

an offence is entitled to claim trial and call witnesses as well as introduce 
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evidence in his defence as the law presumes that he is innocent until proven 

guilty. 

‘வழக்கு’ என்பது ஒரு வி ாரகையாகும்.   அந்த வி ாரகையில் 

வழக்குத் சதாடுக்கும்  ாரார்  ாட் ியங்ைளின் ஆதாரத்கத 

மமற்மைாள்ைாட்டி குற்றவாளிதான் குற்றத்கத ச ய்திருக்ை முடியும் 

என   நியாயமான  ந்மதைத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்ை முற்படுவார்ைள்.   

வழக்குத் சதாடுக்கும்  ாரார் அதகன ச ய்ய இயலாவிடில், 

குற்றஞ் ாட்டபட்டவர் குற்றமற்றவர் என விடுதகல ச ய்யப்படுவார்.   

குற்றஞ் ாட்டப்பட்டவர் அவர்தான் குற்றம் ச ய்திருப்பார் என்பதகன 

ஆதாரத்மதாடு நிரூபிக்கும் வகரயில், அவர் குற்றமற்றவர் என்மற, 

நீதிமன்றத்தில் தன்  ார்பில்  ாட் ியங்ைகளக்  சைாைர்ந்து, 

ஆதாரத்மதாடு தம்கம தற்ைாத்துக்சைாள்ள முற்படுவார்.   அவருக்கு 

அந்த உரிகம உண்டு.   அதற்ைான  லுகைைகளயும் நீதிமன்றம் 

அவருக்கு வழங்கும். 

 

58. Witness  ாட் ி  

Any party called by either the Prosecution or the Defence in a trial who can 

give evidence relevant to the commission, or otherwise, of the offence for 

which an accused person has been charged. For instance, the Prosecution 

may call witnesses who saw how the offence took place or to whom the victim 

of an offence made a complaint about the offence; the Defence may call 

witnesses who can testify that an accused person was somewhere other than 

where the Prosecution alleges he was when the offence was committed (such 

witnesses are also known as alibi witnesses). 

‘ ாட் ி’-யானவர்ைள் வழக்ைில் எந்தத் தரப்பினகர  ார்ந்திருப்பினும், 

வழக்ைின் மபாது அவர்ைள் தத்தம்  ார்பினருக்கு ஏற்ப குற்றம் 

 ாட்டப்பட்டவருக்கு எதிராைமவா ஆதரவாைமவா அல்லது 

குற்றச்ச யல்  சதாடர்பிலான எந்தவித விவரங்ைகளமயா ஆதாரமாை 

வழங்குவார்ைள்.   உதாரைத்திற்கு, வழக்குத் சதாடுக்கும்  ாரார் எப்படி 

ஒரு குற்றச் ச யல் ஏற்பட்டது என்பதகன விளக்ை ஒரு  ாட் ிகய 

அகழத்து வரலாம்; பாதிக்ைப்பட்டவரின் புைாகர பதிவு ச ய்தவகர 

 ாட் ியாை அகழக்ைலாம்.   பிரதிவாதியாை குற்றஞ் ாட்டபட்டவர் 

குற்றம் ச ய்த இடத்தில் இருந்ததாை ச ால்லப்படும் இடத்தில் 

இருந்திருக்ைமவ முடியாது என  ாட் ி ச ால்ல ஒரு   ாட் ிகய 
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வழக்ைில் அகழத்து வரலாம் (இதுமாதிரியான  ாட் ிகய 

‘மவற்றிடவாத  ாட் ி’ எனலாம்.   அதாவது, குற்றஞ் ாட்டப்பட்டவர் 

குற்றம் நிைழ்ந்த இடத்திற்குத் சதாகலவிலுள்ள பிரிமதார் இடத்தில் 

இருந்தார் என்று கூறப்படும் வாதத்கத நிரூபிக்ை வந்த  ாட் ியாை 

இவர்ைகள கூறப்படுவர்).           

Back to Main > 


