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முன்னுவை 
 

தமிழீழ மக் ளுக்குச் சரியோை முவையில் நீதி ைழங்கும் மு மோ  
தவைைரின் பணிப்புவையின் கபரில் தமிழீழ நீதிமன்ைங் ள் 
அவமக் ப்படுகின்ைை. இந்நீதிமன்ைங் ளோைது போதிக் ப்பட்ட 
மக் ளுக்கு நீதி விவைைோ வும், எளிதோ வும் அகத கைவள 
கூடுதைோை வபோருட்வசைவுமின்றி நீதி கிவடக் க்கூடிய ைவ யில் 
உறுதிப்படுத்துைகத தமிழீழ நீதிமன்றின் முதன்வமயோை கநோக்  
மோகும். 
கதவையற்ை ைோதப் பிைதி ைோதங் ள் நீக் ப்பட்டு நீதி க ோரும் மக் ள் 
சுைண்டப்படுைது தவிர்க் ப்பட்டு ஏவழ, பணக்  ோைன் என்ை 
கைறுபோடின்றி, நீதி ைழங்கும் சமத்துை நீதிமன்ை மோ  இது 
விளங்கும். 
தமிழீழ நீதிமன்ைமும் அதன் சட்ட விதி ளும் உை  சமுதோயத்திற்கு 
ஒரு முன் மோதிரியோ வும், புைட்சி ைமோைதோ வும் விளங்குைதுடன் 
தமிழீழத்தின் சுதந்திைமோை நீதித்துவையோ வும் வசயற்படும். 
குற்ைம் வசய்யோதைர் ள் தண்டிக் ப்படக்கூடோது என்ை உை  
நீதிக்க ோட்போட்டிற்கு அவமய தம் பக்  நியோயத்வத தோைோ கைோ, 
சட்ட அறிஞர் மூைமோ கைோ எடுத்துவைக்  பண ைசதியற்ை 
தைப்பிைருக்கு சட்ட அறிஞரின் கசவைவய தமிழீழ நீதிமன்ைகம 
ஒழுங்கு வசய்யவும் இதைோல் ைழிைகுக் ப் படுகின்ைது. 
தமிழீழ நீதிமன்ைத்தின் தண்டவை ள் தமிழீழத்தில் நற்குடி 
மக் வள உருைோக்கும் கநோக்கில் குற்ைைோளி வள சமூ  சீர்திருத் 
தப்பணி ளில் ஈடுபடுத்துைதன் மூைம் சிைந்த சமுதோயம் ஒன்வை 



உருைோக்கும் வ ோள்வ வய அடிப்பவடயோ க் வ ோண்டதோ  
விளங்கும் 
தமிழீழ கதசியத் தவைைர் தமிழீழத்தின் சட்டம், ஒழுங்வ ப் 
கபணுைதற் ோ வும் தமிழீழ மக் ள் நியோயத்வதப் வபறு 
ைதற் ோ வும்  ோைத்திற்குக் ோைம் கதவையோை சட்ட விதி வள 
ஆக்கி தமிழீழ நீதிமன்ைம் ஊடோ  நவடமுவைப்படுத்துைோர். 
நீதித்துவை கநைடியோ  அைரின் கீழ் வசயற்படும். நீதித்துவையில் 
மோற்ைங் ள் வசய்தல், தண்டவை வள மோற்றி அவமத்தல் 
என்பைைற்வைத் தவைைர் மட்டுகம கமற்வ ோள்ைோர். 

 

நீதிமன்ை வமோழியும், ஆைணங் ளும் 
நவடமுவையும் 

 
1. தமிழீழ நீதிமன்ை நிர்ைோ  வமோழியோ  தமிழ்வமோழி பயன் 
படுத்தப்படும். 
2 ைோதங் ள், குறுக்கு விசோைவண ள், வதோகுப்புவை ள் உள்ளிட்ட 
அவைத்து நடைடிக்வ  ளும் தமிழ் வமோழியில் அனுமதிக் ப்படும். 
3.சமர்ப்பிக் ப்படும் ஆைணங் ள், மற்றும் வதோடர்புவடய 
அறிக்வ  ள் யோவும் மூைப்பிைதியோ  அவமந்திருத்தல் கைண்டும். 
4.தமிழ் வமோழியில் எழுதப்படோத ஆைணங் ள், விடயத்தில் 
''உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தமிழ் வமோழிவபயர்ப்பும்” இவணக் 
 ப்பட்டிருத்தல் கைண்டும். 
5. தமிழ் வமோழிவயத் வதரிந்திைோத ஒருைர் ைழக்கு நடைடிக்வ யில் 
பங்குபற்றும்கபோது அைருக்கு வமோழிவபயர்ப்பு ைசதி நீதி 



நிர்ைோ த்துவையோல் வசய்து வ ோடுக் ப்படும். 
6. நீதிமன்ைத்தில் வ யளிக் ப்படும் ஆைணங் ள் எதுவும் திருப்பிக் 
வ ோடுக் ப்படமோட்டோது. அவ்ைோறு மூை ஆைணங் ள் திரும்பப் 
வபைவிரும்புகைோர், மூை ஆைணங் ளுடன் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 
அதன் புவ ப்படப் பிைதிவயயும் (கபோட்கடோஸ்ைோற் பிைதி) இவணத்து 
ஒப்பவடத்த பின்ைர் பரிசீை வையின் பின் மூைப்பிைதி திருப்பிக் 
வ ோடுக் ப்படும் 
7. தீர்ப்பின் பிைதி வபைவிரும்பும் ைழக்கின்  ட்சிக் ோைர் 
பதிைோளருக்கு விண்ணப்பித்து  ட்டணம் வசலுத்திப் வபைைோம். ஒரு 
பக் த்திற்கு ரூபோ 30/= வீதம் அைவிடப் படும். 
8. நீதிமன்றில் வ யளிக் ப்படும் ஆைணங் ள் அல்ைது வமோழி 
வபயர்ப்பு ஆைணங் ள் என்பைற்றில் கமோசடி  ோணப்படின் 
அதவைக் வ யளித்தைர் நீதிமன்ை அைமதிப்புப்க் குற்ைத்திற்குப் 
வபோறுப்போளியோைோர். 
9. ைழக்கு நடைடிக்வ யில் ஒரு தைப்பிைைோல் வ யளிக் ப்பட்ட 
ஆைணம் எதவையும் மறுதைப்பிைர் போர்வையிட விரும்பின் 
நீதிபதியிடம் விண்ணப்பித்து ஒப்புதல் வபற்றுக்வ ோள்ளல் 
கைண்டும். பிைதி வபை விரும்பின் வசைவு  ட்டிப் வபற்றுக் 
வ ோள்ளைோம். 
 

  



நீதிமன்ை அைமதிப்பு 
 
நீதிமன்ைச் சட்டக்க ோவை பிரிவு 14ன்படி நீதிமன்ை அவழப் 
புக் ட்டவள ள் ஏற்  மறுத்தல், வபோய்ச்சோட்சியம் வசோல்லுதல், 
வபோய்யோை ஆைணங் வளக் வ யளித்தல், நீதிமன்ைத்வதத் 
தைைோ  ைழிநடத்த முயற்சித்தல், சோட்சியம் அளிக் த் தைறுதல். 
நீதிமன்ை நடைடிக்வ  வளக் குழப்புதல், நீதிமன்ைத் தீர்ப்புக் வளப் 
புைக் ணித்தல்,  ண்டைஞ் வசய்தல், நீதிமன்ை 
உத்திகயோ த்தர் வள அைமதித்தல், ஒரு ைழக்கு நடைடிக்வ யின் 
வபோருட்டு எைருவடய போது ோப்பிலும் உள்ள ஏகதனும் ஒரு 
வபோருவள அல்ைது ஆைணத்வத குறித்த நீதிமன்ைம் போர்வைக்குக் 
வ யளிக்குமோறு  ட்டவளயிட்டோல் அக் ட்டவளக்கு இணங்  
ஒழு த் தைறுதல் கபோன்ை குற்ைங் ள் புரிகைோர் நீதிமன்ை 
அைமதிப்புக்குற்ைத்திற்கு ஆளோைோர்.  
 
கமற்படி குற்ைச்சோட்டிற்கு உட்படும் எைரும் நீதிமன்ைம் முன் 
நிறுத்தப்பட்டு குற்ைச்சோட்டு கநரில் வதரிவிக் ப்பட்டு 'சுருக்  முவை 
விசோைவணயின்” பின்ைர் அைர் குற்ைைோளியோ த் 
தீர்மோனிக் ப்பட்டோல் குற்ைத்தன்வமக்கு ஏற்ப ரூபோ 5000/= க்கு 
கமற்படோமல் குற்ைப்பணம் அல்ைது ஆறு மோதங் ளுக்கு கமற்படோத 
சிவைத்தண்டவை விதிக் ப்படும். 

  



தமிழீழ நீதிமன்ை அவமப்பு விதி ள். 
 

1.''தமிழீழ நீதிமன்ைம்'' எை இது அவழக் ப்படும். 
2. தமிழீழத் கதசியத் தவைைரின் கநைடிக் ட்டுப்போட்டின் கீழ் சுதந்திை 
நீதிமன்ைமோ  இது இயங்கும். 
3. கதசியத் தவைைர் நீதி நிர்ைோ த்துவையூடோ  நீதிமன்ைங் வள 
ைழி நடத்துைோர். 
4. நீதிமன்ைங் ளுக் ோை நீதியோளர் ள், நீதிச்கசவை ஆவணக் குழு 
உறுப்பிைர் ள் யோைரும் தமிழீழத் கதசியத் தவைைரிைோல் நியமைம் 
வசய்யப்படுைோர் ள். 
5. அ. தமிழீழத்தின் கதசியத் தவைைரிைோல்  ோைத்துக்குக் ோைம் 
பிை டைப்படுத்தப்படும் சட்டங் ள் ைலிதுவடயைைோ  விளங்கும். 
ஆ. தமிழீழ நீதிமன்ைம் ஒன்றில் ைழக்கு நடைடிக்வ யில் 
வதோடர்புவடய ஒருைர் சட்டக்க ோவைக்கு அவமயகை நியோயம் 
க ோைைோம் 
இ. குறித்த விடயம் ஒன்றில் ஏற்புவடய சட்டங் ள் எதுவும் 
இல்ைோவிடில் நீதிச்கசவை ஆவணக்குழு அது வதோடர் போ  ஆைை 
வசய்யும். 
6. நீதியோளர் ளின் இடமோற்ைம், ஒழுக் ோற்று நடைடிக்வ  ள், தமிழீழ 
கதசியத் தவைைரிைோல் கமற்வ ோள்ளப்படும். 
7. நீதிமன்ை அலுைைர் ளின் நியமைம், இடமோற்ைம், ஒழுக்  ோற்று 
நடைடிக்வ  ள் நீதிச்கசவை ஆவணக் குழுவிைோல் 
கமற்வ ோள்ளப்படும். 
8. தமிழீழ நீதிமன்ைம் ைோைத்தில் இைண்டு (2) நோட் ள் குற்ைவியல் 



ைழக்கு வளயும் மூன்று (3) நோட் ள் குடியியல் ைழக்கு வளயும் 
விசோைவண வசய்யும். 
9. ஒவ்வைோரு ைழக்கிலும் நீதிமன்ைம்  ட்டவளயிடும் ைழக்குச் 
வசைவை குறித்த  ட்சிக் ோைர் ள் வசலுத்துதல் கைண்டும். 
10. தமிழீழ நீதிமன்ைத்தில் சத்தியப்பிைமோணம் வசய்து பதிவு வசய்து 
வ ோண்ட 'சட்ட அறிஞர் ள்' மட்டுகம ைழக்கு நடைடிக்வ  ளில் தம் 
 ட்சிக் ோைர் சோர்பில் கதோன்றி ைோதோடவும், ஆைணங் ள், 
வதோகுப்புவை ள் சமர்ப்பிக் வும் உரித்துவடயைர் ளோைோர் ள். 
11. அ. ைழக்கு நடைடிக்வ  ளில் கமைதி  விளக் ங் ள் வபறும் 
வபோருட்டும், நீதிமன்ைத்திற்கு உதவிடும் வபோருட்டும் நீதிச் கசவை 
ஆவணக்குழுவிைோல் ஒவ்வைோரு நீதிமன்றுக்கும் ஒரு 'நிபுணர் 
குழு'' அமர்த்த ப்படும். அதில்; 
1. வைத்திய அதி ோரி. 
2. சட்ட அறிஞர் 
3 வபோறியியைோளர் 
4. நிை அளவையோளர் 
5. வபரும் மதிப்பு மிக்  அறிஞர் 
ஆகிய ஐந்து (5) நிபுணர் ள் இடம் வபறுைர். 
ஆ. ''நிபுணர் குழு'' வைளிப்பவட அமர்வில், வசயற்படமோட்டோர் ள். 
நீதிமன்ைத்தோல் ஒப்பவடக் ப்படும் விடயங் ள் வதோடர்போ  தமது 
நிபுணத்துை அறிக்வ வய குறித்த நீதிமன்றுக்கு அனுப்பி 
வைப்பகத அைர் ள்  டவமயோகும். 
 

  



12 கமன் முவையீடு 
அ. ஒரு நீதிமன்ைத்தின் தீர்ப்பில் மைநிவைவு ஏற்படோத தைப்பிைர் 
கமன் முவையீடு வசய்யைோம். 
ஆ. கமன் முவையீடு வசய்பைர் கமன் முவையீட்டுக்  ட்டண மோ  
ரூபோ 1000/= வசலுத்துதல் கைண்டும். 
இ. தமிழீழத் கதசியத் தவைைரிைோல் நியமிக் ப்பட்ட 
நீதியோளர் ளில் இருந்து நீதிச்கசவை ஆவணக்குழுவிைோல் வதரிவு 
வசய்யப்படும் மூைர் (3) ஒன்ைோ  அமர்ந்து கமன் 
முவையீட்டுச்சவபயோ  இயங்குைர். 
ஈ. கமன் முவையீட்டுச் சவபயிைர் மூைரும் ஒன்ைோ  அமர்ந்து 
ைழக்கு நடைடிக்வ த் வதோகுப்வபயும், தீர்ப்வபயும் மறுபரிசீைவை 
வசய்ைோர் ள். அைசியம் எைக்  ருதிைோல் ைழக்கின் 
எத்தைப்பிைவையும் தம்முன் கநரில் அவழத்து கூடுதல் 
விளக் ங் வளகயோ, த ைல் வளகயோ வபற்றுக் வ ோள்ளவும் 
கூடுதல் சோன்று வளகயோ, ஆைணங் வளகயோ ஒப்பவடக்குமோறு 
 ட்டவள இடவும் அதி ோைமுவடயைர் ள். 
உ. கமன் முவையீட்டுச்சவபயின் முடிவு குறித்த நீதிமன்ைத்தின் 
மூைகம கமன் முவையீட்டுத் தீர்ப்போ  ைழங் ப்படும் 
ஊ. கமன் முவையீட்டுத் தீர்ப்கப இறுதியோைது என்பதுடன் அது 
வதோடர்போைைர் வள முழுவமயோ க்  ட்டுப்படுத்தும் அதி ோைமும் 
உவடயது. 
13. அ. ஒரு ைழக்கு நடைடிக்வ யுடன் கநைடியோ த் வதோடர்புவடய 
அல்ைது குடும்ப உைவிைர், நண்பர் ள் வதோடர்புவடய ைழக்கு 
எதவையும் அத்தவ ய நீதியோளர் விசோைவண வசய்ய முடியோது. 



ஆ. அத்தவ ய விசோைவண ள் வதோடர்போ  நீதி நிர்ைோ த்துவை 
வபோருத்தமோை மோற்று ஏற்போடு வளச் வசய்யும்  
14. தமிழீழ நீதிமன்ைத்தின் எண்ணிக்வ வயயும் அதன் 
நியோயோதிக்  எல்வைவயயும் தமிழீழத் கதசியத் தவைைர் 
 ோைத்திற்குக்  ோைம் தீர்மோனித்து அறிவிப்போர். 
15. தமிழீழ நீதிமன்ை விசோைவண ளில் பின்ைருகைோர் விைக் ளிக் 
 ப்படுைோர் ள்  
அ. தமிழீழ நீதிமன்ை நீதியோளர் ள் 
ஆ. தமிழீழ  ோைல் துவையிைர். 
இ. தமிழீழ விடுதவைப் புலி ள். 
கமற் குறிப்பிட்கடோர் ''இைோணுை விசோைவண மன்ைோல்'' விசோரித்துத் 
தண்டிக் ப்படுைோர் ள். 
16. எந்த ஒரு ைழக்கு நடைடிக்வ யிலும் நீதிமன்றில் கதோற்ை 
மளிப்பைர் ''தமிழீழத்திற் ோை சோத்தியப்பிைமோணத்வதச் வசய்து 
வ ோண்ட பின்ைகை நடைடிக்வ யில் பங்குபற்ைைோம்  
17. தமிழீழக் குடிம ன் அல்ைோத ஒருைர் குற்ைவியல் அல்ைது 
குடியியல் தைறு வதோடர்போ   ோைல்துவையோல் வ து வசய்யப்பட்டு 
நீதிமன்றில் விசோைவணக்வ ை நிறுத்தப்பட்டோல் அைர் வதோடர்போ  
விசோை வணக் ோை மோற்று ஏற்போட்வட நீதிச்கசவை ஆவணக்குழு 
வநறிப்படுத்தும். 
18. அ. தமிழீழ நீதிமன்றில் கதோன்றும் எைரும் அவமதியுடனும், 
பண்புடனும் நீதிமன்ை சட்ட திட்டங் ளுக்கு இணங்கி நடப்பதுடன் 
நீதியோளரின்  ட்டவளக்கும் பணிந்து ஒழு கைண்டும். 
ஆ. தமிழீழ நீதிமன்ைத்தின் அவமப்பு, நியோயோதிக் ம் என்பை பற்றி 
இச்சட்ட விதியின் பிரிவு 12க்குப் புைம்போ  எைரும் எத்தவ ய 



ஆட்கசபவைவயயும் எவ் கைவளயிலும் கிளப்ப முடியோது. 
19 அ. தமிழீழ நீதிமன்ைத்தின் தீர்ப்பு எதுவும் அவைத்துப் 
பிரிவிைவையும் தமிழீழத்தில் உள்ள கைற்று நோட்டுக் குடிமக் வளயும் 
 ட்டுப்படுத்தும் தன்வம வ ோண்டது. 
ஆ. தமிழீழ நீதிமன்ைத்தின் தீர்ப்பு எதுவும் தமிழீழத்தின் எல்வைக்கு 
உட்பட்ட அவைத்து ஆைணங் ள், வசோத்துக் ள் அவைத்வதயும் 
அது எைருக்கு உரியதோ  இருந்தோலும் அைற்வை எவ்வித 
கைறுபோடுமின்றி  ட்டுப்படுத்தும் தன்வம வ ோண்டது. 
20. தமிழீழ நீதிமன்ை அவமப்பு விதி ளில் 
1.''நீதிமன்ைம்'' எைக் குறிப்பிடப்பட்டவை தமிழீழ நீதிமன்ைம் எைப் 
வபோருள்படும். 
2.''நீதிச்கசவை ஆவணக்குழு' என்பது தமிழீழ கதசியத் 
தவைைரிைோல் நியமிக் ப்பட்ட ''நீதிச்கசவை ஆவணக் குழு'' எைப் 
வபோருள்படும். 
3, ''நீதியோளர் ள்'' என்பது தமிழீழ நீதிமன்ை நீதியோளர் ள் 
எைப்வபோருள்படும். 
21. அ. தகுதி ைோய்ந்த விசோைவண அவமப்பிைோல் ஏற் ைகை 
விசோைவண வசய்யப்பட்டு, ைழங் ப்பட்ட தீர்ப்பிவை வதோடர்புவடய 
தைப்பிைர் ஏற்றுக்வ ோண்டிருப்பின் அவ் ைழக்கிவைத் தமிழீழ 
நீதிமன்ைங் ளில் தோக் ல் வசய்ய முடியோது. 
ஆ.1987 ஆம் ஆண்டுக்கு முற்பட்ட பிணக்கு ள் எதுவும் 
விசோைவணக்கு எடுத்துக்வ ோள்ளப்படமோட்டோது. எனினும் ஏற் ைகை 
பதிவு வசய்யப்பட்டு, இன்றுைவை முடிவு வசய்யப்படோத ைழக்கு ள், 
வதோடர்புவடய ஆைணங் ளுடன் புதிய ைழக்கு ளோ  பதிவு 
வசய்யப் படைோம். 



தமிழீழச் சட்டக் க ோவை 
 

1. ''தமிழீழச் சட்டக் க ோவை'' எை அவழக் ப்படும். 
 

2. நியோயோதிக் ப்பிரிவு 
 
தமிழீழ எல்வைப்பகுதிக்குட்பட்ட ைவையறுக் ப்பட்ட ஒவ்வைோரு 
பிரிவிற்கும் ஒவ்வைோரு நீதிமன்ைம் அவமக் ப்பட்டு அப்பிரிவுப் 
வபயரிைோல் அவழக் ப்படும். அப்பிரிவுக்குட்பட்ட அவைத்துக் 
குற்ைவியல், குடியியல் ைழக்கு வளயும் இச்சட்டக்க ோவைக்கு 
இணங்  விசோரித்துத் தீர்ப்பு ைழங்கும் நியோயோதிக் ம் குறித்த 
நீதிமன்ைத்திற்கு உண்டு. 
3. வபோதுவிளக் ங் ள் 
அ. இச்சட்டக்க ோவையில் ''நீதிமன்ைம்'' எைக் குறிப்பிடப்படுபவை 
தமிழீழ நீதிமன்ைம்' எைப் வபோருள்படும். 
ஆ. இச்சட்டக்க ோவையில் ''நீதியோளர்'' எைக்குறிப்பிடப்படுைது 
''தமிழீழ நீதிமன்ை நீதியோளர்' ' எைப்வபோருள்படும். 
இ. இச்சட்டக்க ோவையில் ''ஒருவம'' யில் குறிப்பிடப்படுபவை 
சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்ப ' பன்வமக்கும் பன்வமயில் 
குறிப்பிடப்படுபவை சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்ப 
''ஒருவமக்கும்”வபோருந்தும். 
ஈ. ைழக்வ ோன்றில் கமன் முவையீட்டுக்கு விண்ணப்பிப்பைர் 
நீதிமன்ை அவமப்பு விதி ளின் பிரிவு 12 (ஆ) வின்படி கமன் 
முவையீட்டுக் ட்டணமோ  ரூபோ. 1000/ = ம் வசலுத்த கைண்டும். 



உ.''நிபுணர் குழுவின் அறிக்வ வய” க ோைல் கைண்டுவமை 
விண்ணப்பிக்கும் தைப்பிைர் அதற்குரிய  ட்டணமோ  ரூபோ. 1500/- 
வசலுத்தகைண்டும். 
ஊ. சட்டக்க ோவையில் '' ோைல்துவை'' எைக் குறிப்பிடப்படுைது 
''தமிழீழ  ோைல் துவை'' எைப் வபோருள்படும். 
4. அவழப்புக்  ட்டவள ள் கசர்ப்பித்தல் 
1. நீதிமன்ைத்தில் ைழக்கு நடைடிக்வ  ஒன்றிற் ோ  எைகைனும் 
ஒருைவை ைருவ  தருமோறு விடுக் ப்படும் அவழப்புக்  ட்டவள ள் 
பின்ைரும் ைழி ளில் வபோருத்தமோை முவையில் கசர்ப்பிக் ப்படும் 
அ. பதிவு அஞ்சல் மூைம் 
ஆ. கிைோமகசவை அலுைைர் மூைம் 
இ., ோைல்துவையிைர் மூைம் 
ஈ பகிைங்  அறிவித்தல் மூைம். 
2. நீதிமன்ை அவழப்புக்  ட்டவள கிவடக் வில்வை என்ை ைோதம் 
குற்ைப்வபோறுப்வப இல்ைோததோக் கைோ, நீதிமன்ைத் தீர்ப்வப 
இல்ைோததோக் கைோ அல்ைது கைறு எந்த நிைோைணத்வதயும் 
க ோைகைோ எைருக்கும் ைோய்ப்பளிக் ோது. எனினும் இவ்விடயத்தில் 
நீதிமன்ைம் வபோருத்தமோை  ட்டவளவய ைழங்கும். 
5. நீதிமன்ைத்தில் கதோன்ைத் தைறுதல் 
அ. ைழக்கு நடைடிக்வ க் ோ   நீதிமன்றில் கதோன்றுமோறு 
அவழப்புக் ட்டவள விடுக் ப்பட்ட எைரும், அவ்ைோறு கதோன்ைத் 
தைறின் இச்சட்டக்க ோவையின் பிரிவு 14க்கு அவமய தண்டவைக்கு 
உட்படுத்தப்படுைோர். 
ஆ. நீதிமன்றுக்கு ைருவ தை முடியோதளவிற்கு ஒருைர் உடல் நிவை 
அல்ைது மை நிவை ஊறுபட்டிருந்தோல் அவத தகுந்த வைத்திய 



அதி ோரி மூைம் சோன்றுபடுத்தி அந்த வைத்திய அறிக்வ வய 
குறித்த ைழக்கு கூப்பிட்டவுடன் சமர்ப்பித்தல் கைண்டும் 
இ. ஏவைய  ோைணி ள் விடயத்தில் நீதிமன்ைம் வபோருத்த மோை 
 ட்டவளவய ைழங்கும். 
6. பிடியோவண 
அ. நீதிமன்றின் அவழப்புக்  ட்டவளக்கு அவமய ைருவ  தைத் 
தைறும் எைருக்கு எதிைோ வும் நீதிமன்ைம் பிடியோவண விடுக் ைோம். 
ஆ. பிடியோவண விடப்பட்ட ஒருைவைக் வ து வசய்ைதற்குத் 
கதவையோை த ைல் வளத் தரும் எைரும் அன்பளிப்புத் வதோவ  
ஒன்வைப் வபை உரித்துவடயைைோைோர். 
இ பிடியோவண விடப்பட்ட ஒருைவை வதரிந்துவ ோண்கட மவைத்து 
வைத்திருக்கும் எைரும் இச்சட்டக்க ோவையின் பிரிவு 14க்கு அவமய 
தண்டவைக்குட்படுத்தப்படுைோர். 
ஈ. பிடியோவண விடப்பட்ட பின்ைர் வ து வசய்யப்படும் எைரும் 
அல்ைது நீதிமன்றில் தோைோ த் கதோன்றும் எைரும் 
இச்சட்டக்க ோவையின் பிரிவு 14க்கு ஆை குற்ைப்வபோறுப்புடன் 
கமைதி மோ  ரூபோ. 1000/= க்கு கமற்படோத அபைோதம் வசலுத்த 
கைண்டும். 
7. பிவண குற்ைச்சோட்டின் தன்வமக்கும், சந்கத  நபர் பற்றிய  ோைல் 
துவையிைரின் அறிக்வ க்கும் ஏற்ப சந்கத  நபர் ஒருைவை 
பிவணயில் விடுைதற்க ோ தடுப்புக் ோைலில் வைப்பதற்க ோ 
 நீதிமன்ைம்  ட்டவளயிடைோம். தடுப்புக் ோைலில் உள்ள 
சந்கத  நபவை பிவணயில் விடுமோறு நீதிமன்ைத்திவை   
திருப்திப்படுத்தக்கூடிய  ோைணங் வளக் ோட்டி சட்ட அறிஞர் பிவண 
மனுவைக் வ யளிக் ைோம். நீதிமன்ைம் பிவண மனு வதோடர்போ  



பின்ைருமோறு தீர்மோனிக் ைோம். 
அ. பிவண மனுவை முற்ைோ  நிைோ ரிக் ைோம். 
ஆ. வசோந்தப் பிவணயில் விடைோம் அல்ைது 
இ. ஆட்பிவணயில் விடைோம் அல்ைது 
ஈ. நிபந்தவைக்குட்பட்ட பிவணயில் விடைோம். 
*பிவணயில் விடுைதோயின் அதற்குரிய நிபந்தவை வள சந்கத  
நபரும் பிவணயோளியும் ஒழுகி நடப்பவத  ோைல் துவையிைைோல் 
உறுதிப்படுத்தப்படல் கைண்டும். 
8. எதிரி ளின்றி விசோைவண 
அ. ஒரு ைழக்கில் எதிரி ளில் எைரும் அல்ைது முழுப்கபரும் 
ைருவ தைத்தைறும் கபோது, நீதிமன்ைம் நியோயவமைக்  ருதிைோல் 
எதிரி ளின்றிகய விசோைவணவயத் வதோடர்ந்து நடோத்தி தீர்ப்வப 
ைழங் ைோம். இவ்ைோறு ைழங் ப்படும் தீர்ப்பு முழுச் சட்ட 
ைலுவுவடயதோ  விளங்கும். 
ஆ. இவ்ைவ யோை ''ஒருமு த் தீர்வையின்'' தீர்வைப் பிைதி ைழக்கில் 
பங்குபற்ைோத  ட்சிக் ோைருக்குச் கசர்ப்பிக் ப்படகைண்டும். இப்படிச் 
கசர்ப்பித்தபின் அத்தவ யைர் தோன் நீதிமன்றில் கதோன்ைோததற்கு 
நியோயமோை  ோைத்தினுள் தகுந்த  ோைணம்  ோட்டுமிடத்து நீதிமன்ைம் 
இவ் ைழக்வ  மீள விசோரிக் ைோம். 
 

குற்ைைவைவிைக் ணம் 
 
அ. குற்ைம் விவளவிக்கும் எண்ணத்துடனும் மைக் ருத்துடனும் 
ஏதோைது ஒரு வசயவைச் வசய்ைதன் மூைம், மற்ைைருக்கு அல்ைது 



சமுதோயத்திற்கு ஊறு ஏற்படுத்தும் எதுவும் குற்ைமோ க்  ருதப்படும். 
ஆ. குற்ைம் விவளவிக்கும் எண்ணத்துடனும் மைக் ருத்துடனும் 
ஏதோைது ஒரு வசயவை வசய்யோது விடுைதன் மூைம் மற்ைைருக்கு 
அல்ைது சமுதோயத்திற்கு ஊறு ஏற்படுத்தும் எதுவும் குற்ைமோ க் 
 ருதப்படும். 
10. தண்டவைத் தவிர்ப்புக் ள் 
அ. 8 ையதிற்குட்பட்ட குழந்வத ள். 
ஆ. மை நிவை போதிக் ப்பட்டைர் ள். 
கமற் ண்கடோர் வதோடர்போ  வபோருத்தமோை கைறு ஏற்போடு ள் 
நவடமுவைப்படுத்தப்படும். 
11. குற்ைப்பிரிவு 
அ. 1. திருட்டு, வ ோள்வள. 
2. ஆதைக் வ யோடல். 
3. ளைோடப்பட்ட ஆதைத்வதப் வபறுதல். 
4. கமோசடி, ஏமோற்றுதல். 
5. ைர்த்த  கமோசடி. 
6. நம்பிக்வ த் துகைோ ம். 
7. கமோசடியோை ஆைணங் ள். 
8. வபோது அவமதிக்கு எதிைோை தைறு ள். 
9. அச்சுறுத்திப் வபறுதல். 
10.  ோயம் விவளவித்தல். 
11. வசோத்துக் ளுக்கு கசதம் விவளவித்தல். 
12. அைதூறு. 
13. வபோது சு ோதோைத்திற்கு இவடயூறு விவளவித்தல். 
14. கபோவதப்வபோருள் உற்பத்தி,  டத்தல், விற்பவை. 



15. கபோவதப்வபோருள் போைவை. 
16. கதசத்துகைோ ம். 
17. சோதிக் வ ோடுவம. 
18. ஆள்  டத்தல் சிைோர் அடிவம. 
19. வதோழில் பிணக்கு ள். 
20.  டவம வசய்யவிடோது தடுத்தல்,  டவமவயப் புைக் ணித்தல். 
21. இைஞ்சம். 
22. ஊழல். 
23. வ ோவை. 
24. குடும்பப்பிணக்கு. 
25. விபச்சோைம். 
26. சீதைக் வ ோடுவம. 
27.  ருச்சிவதவு, சிசுக்வ ோவை, போலியல் ைன்முவை 
28. இயற்வ க்கு விகைோதமோை தைறு ள். 
29. சமய சம்பந்தமோை தைறு ள். 
30. குற்ைமுவையோை அத்துமீைல் / அச்சுறுத்தல். 
31. தற் ோப்பு உரிவமயின் எல்வை மீைல். 
32. நீதிமன்ை அைமதிப்பு. 
33.  டன் வபோறுப்புக் ள். 
34. குற்ை உடந்வத. 
36. ஏவையவை. 
அ. ''கபோக்குைைத்து விதி வள மீைல்'' வதோடர்போை குற்ைங் ளுக் ோ  
தண்டப்பணங் வள தமிழீழ  ோைல் துவையிைர் நீதிமன்ை 
விசோைவணயின்றிகய அைவிடைோம் 
ஆ. எனினும் கமற் ோட்டிய பிரிவுக் குற்ைத்வத ஒருைர் ஏற்  



மறுத்தோல் அைர் நீதிமன்ைம் முன் விசோைவணக்வ ை நிறுத்தப்படல் 
கைண்டும். 
இ. இச்சட்டக்க ோவைக்கு இணங் வும் தமிழீழ தண்டவைச் சட்டக் 
க ோவைக்கு இணங் வும் குற்ைைோளியோ க்  ோணப்படும் 
ஒவ்வைோருைைதும் குற்ைத்தன்வம, குற்ைப் வபோறுப்பு, நடத்வத, 
குடும்ப நிவை என்பைற்றிற்கு ஏற்ப நீதிமன்ைம் ஒப்புைவும், நியோயமும் 
எைக்  ருதும் தண்டவைவய விதிக் ைோம். 
12. குற்ைத்திற்கு துவண புரிதல் 
ஒரு குற்ைச்வசயலில் கநைடியோ த் வதோடர்புவடயைர் மட்டும் 
அல்ைோது குறித்த குற்ைச்வசயலுக்கு உடந்வதயோ  இருந்தைர் ளும் 
தண்டவைக்குட்படுத்தப்படுைோர் ள். 
13.  டும் தண்டவைக்குரிய குற்ைங் ள் 
அ. வ ோவை. 
ஆ. போலியல் ைன்முவை. 
இ. கதசத்துகைோ ம். 
ஈ. சோதிக்வ ோடுவம. 
உ.கபோவதப்வபோருள், உற்பத்தி,  டத்தல், விற்பவை. 
14. நீதிமன்ை அைமதிப்பு. 
அ. நீதிமன்ை அவழப்போவண வள ஏற்  மறுத்தல், 
வபோய்ச்சோட்சியம் வசோல்லுதல், வபோய்யோை ஆைணங் வள 
சமர்ப்பித்தல், நீதிமன்ைத்வத தைைோ  ைழிநடத்த முயற்சித்தல், 
சோட்சியம் அளிக்  தைறுதல், நீதிமன்ை நடைடிக்வ  வள குழப்புதல், 
நீதிமன்ைத் தீர்ப்புக் வளப் புைக் ணித்தல்,  ண்டைம் வசய்தல், 
நீதிமன்ை உத்திகயோ த்தர் வள அைமதித்தல் என்பை நீதிமன்ை 
அைமதிப்போ க்  ருதப்படும். 



ஆ. ஒரு ைழக்கு நடைடிக்வ யின் வபோருட்டு எைருவடய 
போது ோப்பிலும் உள்ள ஏகதனும் ஒரு வபோருவள அல்ைது 
ஆைணத்வத குறித்த நீதிமன்ைம் போர்வைக்கு ஒப்பவடக்குமோறு 
 ட்டவளயிட்டோல் அக் ட்டவளக்கு இணங்கி ஒழு த்தைறும் எைரும் 
நீதிமன்ை அைமதிப்புக் குற்ைத்திற்கு ஆளோைோர். 
இ. நீதிமன்ை அைமதிப்புத் வதோடர்போை குற்ைச்சோட்டிற்கு உட்படும் 
எைரும் நீதிமன்ைம் முன் நிறுத்தப்பட்டு குற்ைச்சோட்டு கநரில் 
வதரிவிக் ப்பட்டு சுருக்  முவை'' விசோைவணயின் பின்ைர் அைர் 
குற்ைைோளியோ  தீர்மோனிக் ப்பட்டோல் குற்ைத்தன்வமக்கு ஏற்ப ரூபோ. 
5000/ - க்கு கமற்படோமல் குற்ைப்பணம் அல்ைது ஆறு மோதங் ளுக்கு 
கமற்படோத சிவைத்தண்டவை விதிக் ப்படும். 
15. அ. தண்டவை ைவ  ள் 
குற்ைைோளி வளத் திருத்தி நற்குடி ளோக்கும் கநோக் த்தில் 
பின்ைரும் தண்டவை ள் விதிக் ப்படைோம். 
1. தண்டம். 
2 சிவைத்தண்டவை - இது இைண்டு ைவ ப்படும். 

1.  ட்டோய சமூ  கைவை 
2.  டூழிய மறியல். 
ஆ. 1.  டுங்குற்ைைோளி ள்  டூழியச் சிவைத்தண்டவைக்கு 
உட்படுத்தப்படுைர். 
2. சோதோைண குற்ைைோளி ள் சிவைத்தண்டவைக்குப் பதிைோ  ; 
 ட்டோய சமூ  கசவைக்கு தமது உடல் உவழப்வப ைழங்குமோறு 
 ட்டவளயிடப்படைோர் ள். இைர் ளுக்கு உரிய  டவம 
நிபந்தவை வள நீதிமன்ைம்  ோைல்துவையூடோ ச் வசயற்படுத்தும். 
16. சந்கத  நபர் வதோடர்போை நடைடிக்வ  



குற்ைவியல் குற்ைச்சோட்டு வதோடர்போ  தமிழீழக் ோைல்துவையோல் 
வ து வசய்யப்படும் சந்கத  நபர் ள்  ோைல்துவையின் ஆைம்ப 
விசோைவணயின் பின்ைர் அப்பிணக்வ  சமைசமோ த் தீர்த்து வைக்  
முடியோதவிடத்து அண்வமயில் உள்ள நீதிமன்றின் முன் 
நிறுத்தப்படகைண்டும். 
எக் ோைணம் வ ோண்டும் ஒரு சந்கத  நபவைத் வதோடர்ந்து 48 
மணித்தியோைத்திற்கு கமைோ   ோைல் நிவையத்தில் தடுத்து வைக்  
முடியோது. அவ்ைோைோை கதவை ஏற்படின் நீதிமன்ைத்தின் விகசட 
 ட்டவளவய  ோைல்துவைப் வபோறுப்போளர் வபற்றுக்வ ோள்ள 
கைண்டும். 

  



குற்ைவியல் ைழக்கு நடைடிக்வ  முவை ள் 
 
விசோைவண ள் நவடமுவை ள் 
1.குற்ைவியல் நடைடிக்வ  ள்யோவும்  ோைல்துவையின் 
வபோறுப்போளைோல் அல்ைது அைரின் சோர்பில் அைைது 
பிைதிநிதியோகைகய நீதிமன்ைத்தில் வதோடுக் ப்படகைண்டும் 
அ. குடும்ப ைழக்கு ள், போலியல், போலியல் ைன்முவை என்பை 
தவிர்ந்த ஏவைய அவைத்து ைழக்கு விசோைவண ளும் பகிைங் மோ  
நடத்தப்படுைதுடன் வபோதுமக் ள் ைழக்கு நடைடிக்வ  வள 
அைதோனிக் வும் ைசதி ள் வசய்யப்படகைண்டும். முதலில் ைழக்குத் 
வதோடுப்பைர் நீதிமன்ைத்தில் கதோன்றி குற்ைச்சோட்வட 
எடுத்துவைப்போர். அவதத் வதோடர்ந்து எதிரிக்கூண்டில் நிற்கும் 
சந்கத  நபர் ளின் மறுவமோழி ஒவ்வைோருைரிடமும் க ட் ப்படும். 
குற்ைச்சோட்வட எதிரி ள் ஏற்றுக்வ ோண்டோல் - அதில் நீதிமன்ைம், 
திருப்தியவடந்தோல் அத்துடன் ைழக்கு நடைடிக்வ  ள் 
நிறுத்தப்பட்டு நீதிமன்றிைோல் தீர்ப்பு ைழங் ப்படும். குற்ைச் சோட்வட 
எதிரி ள் மறுப்பின் மறு தைவணயில் சோட்சி ள் அவழக் ப்பட்டு, 
சோட்சியங் ள் குறுக்கு விசோைவண ள் பதிவு வசய்யப்படும். 
அத்துடன் எதிரி ளின் விளக் ங் ள் பதியப்படும். இதன் பின்ைர் 
எதிரி ள் சோர்பிலும், ைழக் ோளி ள் சோர்பிலும் வதோகுப்புவை ள் 
நி ழ்த்தப்படும். வதோகுப்புவை முடிவுற்ை பின்ைர் நீதிமன்ைம் தைது 
தீர்ப்வப ைழங்கும். 
ஆ. ைழக்கு நடைடிக்வ யில் தமது பக்  நியோயத்வத 
எடுத்துவைப்பதற் ோ வும் 'குற்ைம் வசய்யோதைர் 



தண்டிக் ப்படக்கூடோது'' என்ை உை  நீதிக்க ோட்போட்டிற்கு 
அவமயவும் ைழக்கின்  ட்சிக் ோைர் ஒவ்வைோருைர் சோர்பிலும் சட்ட 
அறிஞர் ள் கதோன்றி ைோதிடைோம். பணைசதியற்ை எதிரி 
தமக் ோ ச்சட்ட அறிஞவை ஒழுங்கு வசய்து தருமோறு 
நீதிமன்ைத்திற்கு விண்ணப்பித்தோல் நீதிமன்று நியோயவமைக் 
 ருதிைோல் சட்ட அறிஞவை ஏற்போடு வசய்து வ ோடுக்கும். 
1. நிபுணர் குழுவிைர் 
அ. சிக் ைோை ைழக்கு ள் வதோடர்போை கமைதி  விளக் ங் ள் 
வபறுைதற் ோ  நீதிமன்ைம் அைசியம் எைக்  ருதிைோல் 'நிபுணர் 
குழுவிைர்'' அறிக்வ வயப் வபற்று அதன் பின்ைர் தீர்ப்பு 
ைழங் ைோம். ஆ. "நிபுணர் குழு' அறிக்வ வயக் க ோைகைண்டுவமை 
ைழக்கின் தைப்பிைர் விண்ணப்பித்தோல் அதற்குரிய வசைவு வள 
அத்தைப்பிைரிடம் அைவிட்டு நிபுணர் குழு அறிக்வ வயப் வபற்று 
அதன் பின்ைர் தீர்ப்பளிக்  ைோம். 
3. கமன் முவையீடு ள் 
அ. ைழக்கின் தீர்ப்பில் திருப்தி அவடயோத எைரும் தமிழீழ நீதிமன்ை 
அவழப்பு விதி ள் 12க்கு அவமய கமல் விசோைவணக்கு 
அனுமதிக ோரி தீர்ப்பு ைழங் ப்பட்ட பதிைோலு (14) நோட் ளுக்குள் 
நீதிமன்ைத்வதத் திருப் திப்படுத்தக் கூடிய  ோைணி வள எழுத்தில் 
சமர்ப்பித்தோல், நீதிமன்ைம் கமல் விசோைவணக்கு ஒப்புதல் ைழங்கும். 
அவ்ைோறு ஒப்புதல் ைழங் ப்பட்ட நோளில் இருந்து அடுத்த 21 
நோட் ளுக்குள் ''ைழக்வ ப் பற்றியும், தைது தைப்பு நியோயத்வதப் 
பற்றியும்'' முழுவமயோை விளக் வுவை ஐந்து (5) பிைதி ளில் எழுத்து 
மூைம் தயோரித்து கமல் விசோைவணக் ோை வசைவுக்  ட்டணத்துடன் 
குறித்த நீதிமன்றில் ஒப்பவடக்  கைண்டும். 



ஆ. கமன் முவையீட்டுச் சவபயிைர் தோம் வபோருத்தவமைக்  ருதும் 
முவையில் கமல் விசோைவண வளச் சுதந்திைமோ  கமற்வ ோண்டு 
அடுத்த ஆறு (6) மோதங் ளுக்குள் தமது குழுவின் முடிவை 
நீதிமன்றுக்கு எழுத்து மூைம் வதரிவிப்பர். குழுவின் முடிவிற் வமய 
நீதிமன்று கமல் விசோைவணத்தீர்ப்வப ைழங்கும். இத்தீர்ப்பு 
இறுதியோைதும் மோற்ை முடியோததுமோகும். 
4.  ருவண மனு 
1. எந்த ஒரு குற்ைச்சோட்டிலும் ரூபோ. 1,00,000/ = க்கு கமல் அபைோதம் 
விதிக் ப்பட்ட அல்ைது 5 ைருடங் ளுக்கு 
கமற்பட்ட  டூழியச்சிவைத்தண்டவை விதிக் ப்பட்ட குற்ைைோளி ள் 
எைரும் தமது தைறுக்கு மன்னிப்புக்க ோரி தண்டவைவயக் 
குவைக்குமோறு "தமிழீழ கதசியத் தவைைருக்கு' குறித்த நீதிமன்றில் 
 ருவணமனு சமர்ப்பிக் ைோம். தவைைரின்  ட்டவள நீதிமன்று 
ஊடோ  பகிைங் ப்படுத்தப்படும். 
2. மோவீைர் திைத்வத முன்னிட்டு ைருடந்கதோறும் தமிழீழ கதசியத் 
தவைைர் குற்ைைோளி ளுக்கு ைழங் ப்பட்ட தண்டவை வளக் 
குவைக் கைோ மன்னிப்பு ைழங் கைோ ஒரு பிை டைத்வத 
வைளியிடைோம். 
5. ைழக்குச் வசைவு ள். 
அ. ஒவ்வைோரு ைழக்கு நடைடிக்வ யிலும் நீதிமன்றிைோல் 
விதிக் ப்படும் ைழக்குச் வசைவு வள குறித்த தைப்பிைர் வசலுத்த 
கைண்டும். 
ஆ. ைழக்குச் வசைவை ஒருைர் வசலுத்த முடியோதகபோது அதற்குப் 
பதிைோ  அைவை  ட்டோய சமூ  கசவை வசய்யுமோறு நீதிமன்ைம் 
 ட்டவளயிடைோம். 



6. தனிப்பட்ட ைழக்கு ள். 
அ. தமிழீழச் சட்ட விதி ளுக்கு உட்பட்ட எந்தவைோரு குற்ைவியல் 
ைழக்கு வளயும்  ோைல்துவை ஊடோ  தோக் ல் வசய்ய விரும்போத 
எைரும் தனிப்பட்ட ைழக் ோ  நீதிமன்றில் வதோடுக் ைோம். 
ஆ. கமற்குறிப்பிட்ட ைழக்கிற் ோை முழுச்வசைவுத் வதோவ வயயும் 
ைழக் ோளிகய வசலுத்த கைண்டும். 

 
குடியியல் ைழக்கு நடைடிக்வ  முவை ள் 

 
அ. குடியியல் ைழக்கு ள் யோவும் தனிப்பட்ட முவையில் 
ைழக் ோளியோகைகய வதோடைப்படல் கைண்டும். 
ஆ. ைழக்கின் வபறுமதியில் 5 சத வீதம் "தமிழீழ நிைோைண ைரி'' 
யோ ச் வசலுத்தி அதற்குரிய பற்றுச்சீட்டுடன் பின்ைரும் 
ஆைணங் வளத் கதவையோை பிைதி ளுடன் ஒப்பவடக்  
கைண்டும். ைழக்கு அறிக்வ  - இரு பிைதி ள். 
எதிரிக் ோை அவழப்புக்  ட்டவள நோன்கு (4) பிைதி ள். 
சோட்சிக் ோை அவழப்புக் ட்டவள நோன்கு (4) பிைதி ள். 
சட்ட அறிஞர் நியமைம். 
வதோடர்புவடய ஆைணங் ளின் பிைதி ள் இரு பிைதி ள். 
உரிவமக் க ோரிக்வ க் ோை வதோகுப்பு அறிக்வ  இரு பிைதி ள். 
இ. ஒன்றுக்கு கமற்பட்ட எதிரி ள், சோட்சி ள் இருப்பின் ைழக்கு 
அறிக்வ யின் பிைதி ள் எதிரி ள் வதோவ வய விட ஒன்று 
அதி மோ வும். 
எதிரி ளுக் ோை அவழப்புக்  ட்டவள ள் ஒவ்வைோரு எதிரிக்கும் 



நோன்கு (4) பிைதி ள் வீதம். 
சோட்சி ளுக் ோை அவழப்புக்  ட்டவள ஒவ்வைோரு சோட்சிக்கும் 
நோன்கு (4) பிைதி ள் வீதம். 
உரிவமக் க ோரிக்வ யின் வதோகுப்பு அறிக்வ யின் பிைதி ள் 
எதிரி ள் வதோவ வய விட ஒன்று அதி மோ வும். 
நீதிமன்ைப் பதிைோளரிடம் ஒப்பவடக்  கைண்டும். 
* நீதிமன்ைத்தில் ஒப்பவடக் ப்படும் பிைதி ள் யோவும் சட்ட 
அறிஞைோல் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருத்தல் கைண்டும். 
* நீதிமன்ைத்தில் சமர்ப்பிக் ப்படும் ஒவ்வைோரு ஆைணத்திற்கும் 
'ஆைணப்பதிவு' க்  ட்டணமோ  ரூபோ. 5/= வசலுத்தப்படகைண்டும். 
2. அ. குடியியல் ைழக்வ ோன்றில் கதவைப்படுத்தப்பட்ட பூைண 
ஆைணங் வளச் சமர்ப்பிக் த் தைறிைோல் அல்ைது விதிக் ப்பட்ட 
 ட்டணங் ள் வசலுத்தத் தைறிைோல் 
அவ்ைழக்வ த் தள்ளுபடி வசய்யும் உரிவம நீதிமன்ைத்திற்கு உண்டு. 
ஆ. எனினும் நீதிமன்ை அனுமதி வபற்று இைண்டோம் முவையோ வும் 
கதவைப்படுத்தப்பட்ட ச ை நிபந்தவை வளயும் பூர்த்தி வசய்து 
உரிய  ட்டணத்வதச் வசலுத்தி அகத ைழக்வ  மீண்டும் தோக் ல் 
வசய்ய ைோம். 
இ. நீதிமன்றில் ஒரு குறித்த ைழக்கு நடைடிக்வ க் ோ  
வசலுத்தப்பட்ட  ட்டணம் எதுவும் எக் ோைணம் வ ோண்டும் 
மீளளிக் கைோ கைறு ைழக்கிற்கு மோற்ைகைோ முடியோது. 
3. குடியியல் ைழக்வ ோன்றில் சோட்சி ஒருைருக்கு வசைவு வதோவ  
எதுவும் ைழங் ப்படகைண்டுவமை நீதிமன்ைம் தீர்மோனிப்பின் 
குறித்த சோட்சிவய அவழத்த தைப்பிைகை நீதிமன்றில் இதவைச் 
வசலுத்த கைண்டும். 



4. குடியியல் ைழக்கு விசோைவண நவடமுவை ள். 
அ. ைழக்குத் தோக் ல் வசய்யப்படும் அன்று ைழக் ோளி கமற்கூறிய 
01ம் பிரிவிவை கதவைப்படுத்தியிருப்பதோ  நீதிமன்ைம் 
திருப்திப்பட்டோல், எதிரி ள் சமு ம் அளிப்பதற் ோ  14 நோட் ளுக்குக் 
குவையோத ஒரு தி திக்கு ைழக்கிவைத் தைவணயிடும். 
ஆ. எதிரி ள் கதோற்ைமளிக் கைண்டிய திைத்தில் கதோற்ை 
மளித்திருப்பின் ஒவ்வைோரு எதிரி ளிடமும் பின்ைரும் 
ஆைணப்பிைதி ள் ைழங் ப்படும். 
1. ைழக்கு அறிக்வ . 
2. உரிவமக்க ோரிக்வ க் ோை வதோகுப்பு அறிக்வ  
இ. நீதிமன்ைம் எதிரி ளுக்கு இப்பிரிவின் உப பிரிவு (ஆ)ன்படி 
ஆைணப் பிைதி ள் ைழங் ப்பட்டோல் அத்திைத்தில் இருந்து 30 
நோட் ளுக்குக் குவையோத ஒரு தி திக்கு 
எதிரி ள் மறுவமோழி அவணப்பதற் ோ  ைழக்வ த் தைவணயிடும். 
ஈ. எதிரி ள் மறுவமோழி அவணக் ப்படகைண்டிய தி தியில் 
நீதிமன்றில் கதோன்றி பின்ைரும் ஆைணங் வளச் சமர்ப் பிக்  
கைண்டும். 
1. மறுவமோழியின் இரு பிைதி ள். 
2. சோட்சி ளுக் ோை அவழப்புக்  ட்டவள ள் (ஒரு சோட்சி வபயருக்கு 
நோன்கு (4) பிைதி ள் வீதம்) 
3. சட்ட அறிஞர் நியமைம். 
4.வதோடர்புவடய ஆைணங் ள் இரு பிைதி ள். 
5. மறுப்புக்க ோரிக்வ க் ோை வதோகுப்பு அறிக்வ  இரு பிைதி ள். 
உ. எதிரி ள் மறுவமோழி அவணத்த திைத்தில் ைழக் ோளியிடம் 
பின்ைரும் ஆைணப்பிைதி ள் ைழங் ப்படும். 



1. மறுவமோழி அறிக்வ . 
2. மறுப்புக்க ோரிக்வ க் ோை வதோகுப்பு அறிக்வ . 
இத்திைத்தில் இருந்து 30 நோட் ளுக்குக் குவையோத ஒரு தி தி 'முதல் 
விளக் த்திற்கு எை” குறிக் ப்பட்டு சோட்சி ளுக்கு அவழப்புக் 
 ட்டவள விடுக் ப்படும். 
ஊ 'முதல் விளக் த் திைத்தன்றும்' விளக் ங் ள் வதோடர்ந்து 
நவடவபறும் திைங் ளிலும் ைழக் ோளி, எதிைோளி, சோட்சி ள் 
நீதிமன்றில்  ட்டோயமோ  பிைசன்ைமோகி இருக்  கைண்டும். 
எ.முதல் விளக் த் திைத்தன்று ைழக்கு கூப்பிட்டவுடன் 
ைழக் ோளிகயோ, எதிைோளிகயோ கமைதி  ஆைணங் வளகயோ, 
கமைதி  உரிவமக் க ோரிக்வ த் வதோகுப்பு அறிக் வ வயகயோ, 
கமைதி  மறுப்புக் க ோரிக்வ க் ோை வதோகுப்பு அறிக்வ வயகயோ 
கதவையோை பிைதி ளுடன் நீதிமன்றில் சமர்ப்பிக் ைோம். அவ்ைோறு 
சமர்ப்பிக் ப்பட்டோல் முதல் விளக் மோைது 30 நோட் ளுக்குக் 
குவையோத திைத்திற்கு ஒத்தி வைக் ப்படல் கைண்டும். 
ஏ. முதல் விளக் த்திைத்தன்று முதலில் ைழக் ோளியின் சட்ட 
அறிஞர் ைழக் ோளியின் சோர்பில் உரிவமக் 
க ோரிக்வ க் ோை வதோகுப்பு அறிக்வ  பற்றி வதளிவுவை 
நி ழ்த்துைோர். அதவைத் வதோடர்ந்து எதிரி ளின் சட்ட அறிஞர் 
எதிரி ள் சோர்பில் மறுப்புக்க ோரிக்வ க் ோை தனித்தனியோை 
வதோகுப்பு அறிக்வ . பற்றி வதளிவுவை நி ழ்த்துைோர். முதைோம் 
விளக் ம் பூைணமோை திைத்தில் இருந்து 30 நோட் ளுக்குக் 
குவையோத ஒரு திைத்தில் இைண்டோம் விளக் ம் நவடவபறும். 
ஐ. இைண்டோம் விளக்  திைத்தன்று ைழக்வ ழு விைோக் ள் 
எழுப்பப்பட்டு ைழக் ோரி தைப்புச் சோட்சி ளும் அதன் பின்ைர் எதிரி ள் 



தைப்புச் சோட்சி ளும் சட்ட அறிஞர் ளோல் வநறிப்படுத்தப்படுைோர் ள். 
இதவைத் வதோடர்ந்து நீதிமன்ைம் கதவை எைக்  ருதிைோல் குறுக்கு 
விசோைவணக்கு அனுமதிக் ைோம். இைண்டோம் விளக் ம் பூைணமோை 
திைத்தில் இருந்து 30 நோட் ளுக்குக்குவையோத ஒரு திைத்தில் 
மூன்ைோம் விளக் ம் நவடவபறும். 
ஒ. மூன்ைோம் விளக் த் திைத்தன்று ஒவ்வைோரு தைப்பு சட்ட 
அறிஞர் ளும் தமது வதோகுப்பு உவை வள எழுத்து மூைம் 
சமர்ப்பிக்  கைண்டும். நீதிமன்ைத்தின் விகசட அனுமதி வபற்று 
எழுத்து மூை வதோகுப்பு உவைக்கு ஆதைைோை ைோய்மூை 
விளக் ங் ளும் வ ோடுக் ைோம். 
ஓ. மூன்ைோம் விளக் ம் பூைணமோை திைத்தில் இருந்து 60 
நோட் ளுக்கு கமற்படோத ஒரு தி தியில் நீதிமன்ைம் தைது தீர்ப்வப 
ைழங்கும். 
5. அ. தமிழீழ நீதிமன்ை அவமப்பு விதி ள் பிரிவு 11 க்கு 
அவமய "நிபுணர் குழு'' குடியியல் ைழக்கு ளுக்கும் ஏற்ை விதத்தில் 
வபோருந்தும். 
ஆ. நீதிமன்ை அவமப்பு விதி ள் பிரிவு 12க்கு அவமய 
''கமன் முவையீடு ள்'' குடியியல் ைழக்கு ளுக்கும் ஏற்ை விதத்தில் 
வபோருத்தமுவடயதோகும். 
 

குடியியல் தைறு ளும், நிைோைணங் ளும் 
 

1. வாடகைக் குடியிருப்பு 
அ. வீட்டின் வசோந்தக் ோைர் ஒருைர் தைது வீட்வடகயோ அல்ைது 



வீட்டின் ஒரு பகுதிவயகயோ இன்வைோருைருக்கு ைோடவ க்குக் 
வ ோடுக்கும் கபோது நியோயமோை ஒரு வதோவ வய ைோடவ யோ  
நிர்ணயித்து ஆறு (6) மோதங் ளுக்கு கமற்படோத  ோைப்பகுதிக் ோை 
ைோடவ ப் பணத்திவை முற்பணமோ க் க ோரிப்வபைைோம். ைோடவ  
ஒப்பந்தம் பூைண விபைங் வள உள்ளடக்கி எழுத்தில் தயோரிக் ப்பட்டு 
இரு பகுதியிைரிடமும் பிைதி ள் ைழங் ப்படல் கைண்டும். 
ஆ. ைோடவ  ஒப்பந்தம்  ோைோைதியோைோல் அல்ைது குடியிருப்போளர் 
ைோடவ  ஒப்பந்தத்திவை மீறிைோல் ைோடவ க் குடியிருப்போளவை 
குறித்த ஆதைத்தில் இருந்து வைளிகயறுமோறு எழுத்து மூைம் 
வீட்டின் வசோந்தக்  ோைர் க ோைைோம். இவ்ைோைோை சந்தர்ப்பத்தில் ஆ க் 
கூடியது ஆறு (6) மோத  ோை தைவண ைழங் ப்படைோம். 
இ. ைோடவ க்குடியிருப்போளர் எைரும் எக் ோைணம் வ ோண்டும் 
வீட்வட உரிவம வ ோண்டோட முடியோது. எனினும் இரு பகுதியிைரும் 
சமைச இணக் த்துடன் ''ைோடவ க் வ ோள்ைைவு' மூைம் உரித்வத 
மோற்றிக்வ ோள்ளைோம். 
ஈ. ைோடவ க் குடியிருப்போளவை வைளிகயற்றும் கநோக்கில் வீட்டின் 
வசோந்தக் ோைர் எதுவித இவடயூறும் விவளவிக் க்கூடோது. 
உ. இரு பகுதியிைருக்கும் இவடகய பிணக்கு ஏற்பட்டோல் பிணக்கு 
ஏற்பட்ட நோளில் இருந்து வசலுத்த கைண்டிய ைோடவ ப் பணத்வத 
அண்வமயில் உள்ள நீதிமன்ைத் தின் ஊடோ ச் வசலுத்தி 
ைைகைண்டும். 
ஊ. ைோடவ க் குடியிருப்போளர் ஒருைர் எக் ோைணம் வ ோண்டும் தோன் 
ைோடவ க்கு இருக்கும்  ட்டிடத்வதகயோ அல்ைது அதன் ஒரு 
பகுதிவயகயோ கைறு எைருக்கும் எந்த கநோக் த்திற் ோ வும் 
போைவை வசய்ைதற் ோ  அனுமதிக் க்கூடோது. 



எ. கமற்படி பிரிவு ள் அவைத்து ஆதைங் ளுக்கும், குடியிருப்பு 
வீடு ளுக்கும், ைர்த்த  நிறுைைங் ளுக்கும் ஏவைய ைற்றிற்கும் 
ஏற்ை விதத்தில் வபோருத்தமுவடயதோகும் 

2. ஆதைத்வத ஒப்பவடத்தல் 
நீதிமன்ைம் ஒன்று குறித்த ஆதைம் ஒன்வை குறித்த தி தியில் தோன் 
 ட்டவளயிடும் ஒருைரிடம் ஒப்பவடக்குமோறு தீர்ப்பளித்தோல் 
அதவை மீறும் எைரும் கமைதி மோ  நீதி மன்ை அைமதிப்புக் 
குற்ைத்திற்கும் வபோறுப்போளியோைோர். 
3. வசோரியல் ஆதைத்வத பிரிவிடுதல் வசய்தல் 
அ. பைருக்குச் வசோந்தமோை வசோரியல் ஆதைம் ஒன்வை பிரிவி 
டுதல் வசய்யுமோறு பங் ோளருள் எைரும் நீதிமன்றில் ைழக்குத் 
தோக் ல் வசய்யின் ஏவைய பங் ோளருக்கு  ட்டவள விடப்பட்டு 
எல்ைோப் பங் ோளர் ளின் க ோரிக்வ  ளும் பரிசீைவை 
வசய்யப்பட்ட பின்ைர் நீதிமன்ைம் நிை அளவையோளர் மூைம் 
அளப்பைவு வசய்து படம் ைவைந்து வநோத் தோரிசு மூைமோை இணக் ப் 
பிரிவிடல் வசய்யும். 
ஆ. பங் ோளர் ளில் எைைோைது நீதிமன்ைத்திற்குச் சமு ம் அளிக் த் 
தைறின் அல்ைது பங் ோளர் ளிவடகய பிரிவி டுதல் வதோடர்பில் 
 ருத்து கைற்றுவம  ோணப்படின் நீதிமன்ைம் தோன் நியோயம் எைக் 
 ருதும் முவையில் பிரிவிடுதல்  ட்டவளவய நிவைகைற்றும். 
இ. பிரிவிடுதல் வசய்யப்படும் ஆதைங் ளுக்கும் போவத இல்ைோத 
ஆதைங் ளுக்கும் நீதிமன்ைம் கதவையின் அடிப்பவடயில் தோன் 
நியோயம் எைக்  ருதும் முவையில் போவதவய ஒதுக்கிக் வ ோடுக்கும். 
ஈ. தனிப்பட்ட போவத ஒன்றில் இைண்டிற்கும் கமற்பட்ட ஆதைங் ள் 
இருப்பின் அது வபோதுப்போவதயோ ப் பிை டைம் வசய்ய 



நீதிமன்றுக்கு அதி ோைம் உண்டு. 
4.  டன் அைவீடும் ைட்டியும் 
அ. "வ ோடுக் ல் ைோங் ல்" பிணக்கில் இரு தைப்பிைரும் தமது 
வபோறுப்புக் வள நிவைகைற்றுமோறு நீதிமன்ைம்  ட்டவளயிடும். 
 டைோ ப் வபற்ை வதோவ  முழுைவதயும் எவ்வித  டனுமின்றிச் 
வசலுத்தும் வபோறுப்பு  டைோளிக்கு உண்டு. அகதகைவள முதலுக்கு 
கமற்படோத ைட்டிவயப் வபறும் உரிவம,  டன் வ ோடுத்தைருக்கு 
உண்டு.  டன் வதோவ வயயும், ைட்டிவயயும் வசலுத்தி 
முடிப்பதற் ோ  ஆறு (6) மோதங் ளுக்கு கமற்படோத  ோை 
அை ோசத்வதயும் அதற்குரிய பிவண நிபந்தவை ள் 
என்பைற்வையும் நீதிமன்ைம் வநறிப்படுத்தும். 
ஆ.  ோைம்  டந்த  டன், ஈடு, நிபந்தவை அறுதி கபோன்ை 
விடயங் ளில் நீதிமன்ைம் நியோயவமைக்  ருதும்  ட்டவளவய 
விடைோம். 
5. திருமண ையது 
அ. 21 ையது நிவைந்த ஆணும் 18 ையது நிவைந்த வபண்ணும் 
தங் ள் வசோந்த விருப்பத்தில் திருமணம் வசய்து வ ோள்ளைோம். 
ஆ. ஒரு வபண்வணத் திருமணம் வசய்ைதோ  நம்பிக்வ யூட்டி, 
ைோக்குறுதி வ ோடுத்து அதன் மூைம் அப்வபண்ணுடன் 
"சட்டப்படியோை திருமணம் வசய்யோமகை குடும்பமோ  ைோழ்ந்தைர் 
அல்ைது அைர் அவ்ைோறு ைோழ்ைதோ  மற்ைைர் ள் நம்பும்படி 
நடந்தைர் வதோடர்போ  அப்வபண் நீதிமன்ைம் வசன்று அைவைத் 
தைக்கு திருமணம் வசய்து வைக்குமோறு க ோரிைோல்; 
இருைவையும் திருமணம் வசய்து வ ோள்ளுமோறு நீதிமன்ைம் 
 ட்டவளயிடைோம். அல்ைது அைருக்கு ஏற் ைகை ஒரு மவைவி 



இருப்பதோ  நீதிமன்ைம்  ருதிைோல் ரூபோ 50,000/-க்கு கமற்படோத 
இழப்பீடு வசலுத்துமோறு  ட்டவளயிடைோம். அத்துடன் நீதிமன்ைம் 
நியோயவமைக்  ருதிைோல் மோதந்கதோறும் ஜீைைோம்சம் 
வசலுத்துமோறு  ட்டவளயிடைோம். 
இ. ஒரு ஆணும், ஒரு வபண்ணும் திருமணம் முடிப்பதோ  உடன்பட்டு 
திருமணப் பதிவு வசய்து வ ோண்ட பின்ைர் எக் ோைணத்வதக் 
வ ோண்டோைது குறித்த திருமணம் நிவைகைைோது கபோைோல் 
அப்வபண்ணுக்கு ரூபோ 50,000 - க்கு கமற்படோத இழப்பீட்வட 
 ணைன் ைழங் கைண்டும். 
எனினும் முழுக் , முழுக்  வபண்ணின் வைளிப்பவடயோை தைைோல் 
திருமணம் நிவைகைைோது கபோைோல் இழப்பீடு வபறும் உரிவமவய 
அப்வபண் இழந்துவிடுைோர். பதிைோ   ணிசமோை வதோவ வய 
தமிழீழ நிைோைண ைரியோ  எத்தைப்பிைவையும் வசலுத்துமோறு 
நீதிமன்ைம்  ட்டவளயிடைோம். 

 
பைோமரிப்புப் பணம் 

ஈ  ணைன் மவைவியிவடகய குடும்பப் பிணக்கு ஏற்பட்டு அைர் ள் 
தனித்தனிகய ைோழத்வதோடங்கிைோல் அைர் ள் இருைரும் மீண்டும் 
இவணந்து ைோழும்ைவை அல்ைது நிைந்தைமோ  பிரியும் ைவை மோதம் 
கதோறும் நியோயமோை வதோவ வய  ணைன் மவைவிக்குச் வசலுத்த 
கைண்டும் என்றும் அவ்ைோகை பிள்வள ளின் பைோமரிப்பிற்கும் 
வசலுத்த கைண்டுவமன்றும் நீதிமன்ைம்  ட்டவளயிடும். இத் 
வதோவ  ைருமோைம், ைோழ்க்வ ச் வசைவு என்பைைற்றின் 
அடிப்பவடயில் நீதிமன்ைம் தீர்மோனிக்கும். எனினும் ரூபோ 500/- க்கு 



குவையோத வதோவ யோ கை இது விளங்கும். 

திருமண விை ல் 
உ.  ணைன், மவைவி இவடகயயோை குடும்பப் பிணக்கு 
எவ்ைழியிலும் இணக் ம்  ோணமுடியோதவிடத்து அதற்வ ை 
ைழங் ப்பட்ட  ோை அை ோசம்  டந்துவிட்டோல் நீதிமன்ைம் 
விைோ ைத்து ைழங்கும். அப்படியோை சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு குறித்த 
வதோவ வய மவைவிக்கு இழப்பீடோ  ைழங்குமோறு 
 ட்டவளயிடைோம். 

குழந்வத ள் ஒப்பவடத்தல் 
ஊ.  ணைன், மவைவி இவடகய பிணக்கு ஏற்பட்டு அைர் ள் பிரிந்து 
ைோழின் குழந்வத ள் தோயின் பைோமரிப்பிகைகய ஒப்பவடக்  
கைண்டும். எனினும் தோயின் வைளிப்பவடயோை ஒழுக் க்க கட 
குடும்பப் பிணக்கிற்கு  ோைணமோயின் குழந்வத ள் த ப்பனிடம் 
ஒப்பவடக்  கைண்டும். 16 ையதிற்கு கமற்பட்ட குழந்வத ள் 
விடயத்தில் குழந்வத ளின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப நீதிமன்ைம் 
வபோருத்தமோை  ட்டவளயிடைோம். 
எ.  ணைன் மவைவி குடும்ப ைோழ்க்வ  நிவைத்திருக்கும் கபோது 
இைர் ளில் ஒருைர் விைோ ைத்துப் வபைோமகை இன்வைோரு குடும்ப 
ைோழ்க்வ வய வதோடங்குைோைோயின் அது போரிய சமூ  ஒழுக் க் 
க டோ க்  ருதப்பட்டு போதிக் ப்பட்டைருக்கு இழப்பீடும், அத்துடன் 
தண்டப் பணமும் வசலுத்துமோறு  ட்டவளயிடைோம். 
ஏ. குடும்ப ைோழ்வில் மவைவி இைப்பிைோல் அல்ைது 
கைவைோருைருடன் ைோழ்க்வ  ைோழத்வதோடங்கிைோல் திருமணம் 
மூைம் கிவடத்த வசோத்துக் ள், சீதைங் ள் யோவும் அைர் ளின் 



குழந்வத ளுக்குச் கசைல் கைண்டும் குழந்வத ள் இல்ைோத 
பட்சத்தில் சீதைங் ள் அதவை ைழங்கியைவை அல்ைது 
உரித்தோளவை வசன்ைவடய கைண்டும். எனினும் குழந்வத ள் 
தோயின் பைோமரிப்பிகைகய இருப்பின் சீதைச்வசோத்து எவ்வித 
மோற்ைமும் அவடயோது இருக் ைோம். 
ஐ. ஒரு ஆண் அல்ைது ஒரு வபண் தமது குடும்ப ைோழ்வு 
நிவைத்திருக்கும் கபோது ஒன்றுக்கு கமற்பட்ட " குடும்ப ைோழ்வு வள'' 
ைோழ்ந்து ைருைது நிரூபிக் ப்பட்டோல் அது போரிய சமூ  
ஒழுக் க்க டோ க்  ணிக் ப்பட்டு  டுவமயோை தண்டவைவய 
நீதிமன்ைம் விதிக்கும். 

விபச்சோைம் 
1.ைவைவிைக் ணம் 
பண கநோக் த்திற் ோ  14 ையதிற்கு கமற்பட்கடோரில் ( ணைன், 
மவைவி) தவிர்ந்த ஒரு போைோர் மறுபோைோருடன் உடல் உைவு 
வ ோள்ளுதல் விபச்சோைம் எைப்படும். 
2. 1. ைவ ப்படுத்தல். 
விபச்சோைக் குற்ைத்திற்கு உட்படுகைோர் மூைவ ப்படும். 
அ. விபச்சோை விடுதி நடத்துகைோர் அல்ைது அதற்கு உதவுகைோர். 
ஆ. விபச்சோை விடுதி ளில் விபச்சோைம் வசய்கைோர் 
இ. போலியல் கநோக் த்திற் ோ  விபச்சோை விடுதி ளுக்கு 
வசல்பைர் ள். 
2. விபச்சோை விடுதி ளில் விபச்சோைம் வசய்கைோர் (2 (1) ஆ) மூன்று 
ைவ யிைைோைர். 
அ. தோமோ  விரும்பி விபச்சோைத்தில் ஈடுபடுகைோர். 



ஆ வபோருளோதோை, சமூ   ோைணி ளோல் ஈடுபடுகைோர். 
இ.  ட்டோயமோ  விபச்சோைத்தில் ஈடுபடுத்தப்படுகைோர். 
3.வ து வசய்தலும், நடைடிக்வ யும் 
அ. விபச்சோைக் குற்ைத்தில் சம்பந்தப்பட்டைர் ள் 
வ தவசய்யப்பட்டவுடன் போலியல் கநோய் வதோடர்போை மருத்துை 
ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படல் கைண்டும். 
ஆ விபச்சோை குற்ைைோளி ள் ஒவ்வைோருைரும் தனித்தனியோ  
உளவியல் அடிப்பவடயில் அணுகி விசோரிக் ப் படல் கைண்டும்  
4. தண்டவை ள் 
1.விபச்சோை விடுதி நடத்துகைோர் அல்ைது உதவுகைோருக்கு 
அ. ஆ க்கூடிய தண்ட வையோ  ரூபோ 10,00,000/- தண்டப்பணமும் 10 
ைருடக் டூழியச்சிவையும். 
ஆ. ஆ க் குவைந்த தண்டவையோ  ரூபோ 10,000/- தண் டப்பணமும் 
இைண்டு (2) ைருட சிவைத்தண்டவையும் 
2 தோமோ  விரும்பி விபச்சோைத்தில் ஈடுபடுகைோருக்கு 
அ. ஆ க்கூடிய தண்டவையோ  ரூபோ 50,000/- தண்டப் பணமும் 
மூன்று (3)ைருட சிவைத் தண்டவையும். 
ஆ. ஆ க்குவைந்த தண்டவையோ  ரூபோ 5000/- தண்டப்பணமும் 
ஒத்தி வைக் ப்பட்ட சிவைத் தண்டவையும். 
3.வபோருளோதோை, சமூ   ோைணி ளோல் விபச்சோைத்தில் 
ஈடுபடுகைோருக்கும், ைலுக் ட்டோயமோ  விபச்சோைத்தில் ஈடுபடுத் 
தப்படுகைோருக்கும்  ட்டோய சமூ  சீர் திருத்தப்பயிற்சி அளிக் ப்படும். 
4. போலியல் கநோக் த்திற் ோ  விபச்சோை விடுதிக்குச் 
வசல்கைோருக்கும். 
அ. ஆ க்கூடிய தண்ட வையோ  ரூபோ 10,000/- தண்டப்பணமும், ஆறு 



(6) மோத சிவைத்தண்டவையும் 
ஆ. ஆ க்குவைந்த தண்டவையோ  ரூபோ 1000/- தண்டப்பணமும், 
ஆறு (6) மோத ஒத்திவைக் ப்பட்ட சிவையும். 
5. விபச்சோை விடுதியில் போலியல் ைன்முவை 
விபச்சோை விடுதியில் ஒரு வபண் போலியல் ைன்முவைக்கு 
உட்படுத்தப்பட்டோல் அது விபச்சோைக் குற்ைமோ  க்  ருதப்படோமல் 
போலியல் ைன்முவைக்குற்ைமோ கை  ருதப்பட்டு பின்ைருமோறு 
தண்டவை ள் ைழங் ப்படும். 
அ. விபச்சோை விடுதி நடத்துபைருக்கு ஆ க்கூடிய தண்டவையோ  
மைண தண்டவையும். 
ஆ. குற்ை உடந்வதயோளருக்கும், போலியல் ைன்முவைக்குற்ைம் 
புரிந்தைருக்கும் குற்ைப் வபோறுப்புக்கு ஏற்ப அதி உயர்ந்த தண்டவை 
விதிக் ப்படும். 

 
போலியல் ைன்முவை 

1. வகைவிலக்ைணம் 
பின்ைரும் ஐந்து (5) வித சூழ்நிவை ளில் ஏதோைது ஒன்றின்படி ஒரு 
வபண்ணுடன் ''உடலுைவு'' வ ோள்ைது போலியல் ைன்முவை 
எைப்படும். 
அ. ஒரு வபண்ணின் விருப்பத்திற்கு மோைோ . 
ஆ. அைளுவடய சம்மதத்வதப் வபைோமல். 
இ. அைவள வ ோவை புரிகைன்,  ோயப்படுத்துகைன் எை 
அச்சுறுத்தி அதைோல் அைளுவடய சம்மதத்வதப் வபற்று. 
ஈ. தோன் அைளுவடய  ணைன் அல்ைன் என்று வதரிந் திருந்தும் 



அைவள சட்டப்படி மணமுடித்த  ணைன், தோகை என்று அைவள 
நம்பவைத்து அதன் மூைம் அைளுவடய சம்மதத்வதப் வபற்றும், 
வபைோமலும். 
உ. 14 ையது பூர்த்தியவடயோத வபண்ணின் சம்மதத்வதப் வபற்றும், 
வபைோமலும். 

2. பாலியல் வன்முகைக்கு எத்தனித்தல் 
போலியல் ைன்முவைக்குற்ைத்வதப் புரியவைைத் திட்டமிட்டு முன் 
முயற்சியில் இைங்கியகபோதும், ஏதும் ஒரு சூழ்நிவையில் உடல் உைவு 
நி ழோவிடில் அது போலியல் ைன்முவை எத்தனிப்புக் குற்ைமோ க் 
 ருதப்படும். 
 
3. தண்டவை ள் 
அ. போலியல் ைன்முவைக்குற்ைம் புரிந்தைருக்கு ஆ க்கூடிய 
தண்டவையோ  மைண தண்டவை விதிக் ப்படும். 
ஆ. போலியல் ைன்முவை எத்தனித்தல் குற்ைத்திற்கு 7 (ஏழு) 
ைருடக்  டூழியச் சிவைத் தண்டவை விதிக் ப்படும். 
இ. போலியல் ைன்முவைக் குற்ை உடந்வதயோளருக்கு ஐந்து (5) ைருடக் 
 டூழியச் சிவைத்தண்டவை விதிக் ப்படும். 

திருமண ஏமோற்ைம் 
1. "திருமண ஏமோற்ைம்' பின்ைருமோறு ைவ ப்படுத்தப்படும் : 
அ.  ோதலித்துக் வ விடுதல். 
ஆ.  ோதலித்து உடலுைவு வ ோண்டு விட்டு வ விடுதல். 
இ. சீதைம் ைோங்கிவிட்டு ஏமோற்றுதல். 
1.” ோதலித்த பின்ைர் வ விடுதல்' என்ைோல் சமுதோயத்திற்கு அைர் ள் 



இருைரும் திருமணம் முடித்து ைோழப் கபோகின்ைோர் ள் என்று 
நம்பக்கூடியைோறு  ோதல் புரிந்தைர் ளில் ஒருைர் திருமண 
ைோக்குறுதிவய மீறிைோல் அது  ோதலித்த பின்ைர் வ விடுதல் என்ை 
குற்ைமோகும். 
தண்டவை 
 ோதலித்த பின்ைர் வ விடுதல் குற்ைத்திற்கு ஆ க் கூடிய 
தண்டவையோ  6 மோதச் சிவை அல்ைது ரூபோ 20,000 - 
தண்டப்பணமும் அல்ைது இைண்டும். எனினும் ஒருைரின் 
தைறிைோல் மற்ைைர் வ விடில் ைழக்கு அனுதோபத்துடன் 
பரிசீலிக் ப்பட்டு வபோருத்தமோை தண்டவை விதிக் ப்படும். 
2.  ோதலித்து உடலுைவு வ ோண்டுவிட்டு வ விடுதல்  
தண்டவை  
ஆ க்கூடிய தண்டவையோ  2 ைருடச் சிவையும், ரூபோ 50,000 - 
தண்டப்பணமும், அைவிடப்படும். அத்துடன் நியோயமோை இழப்பீடும் 
வசலுத்த கைண்டும். 
3.  ோதலித்து தோய்வம அவடயச் வசய்து விட்டு வ விடுதல் 
தண்டவை 
ஆ க்கூடிய தண்டவையோ  2 ைருடச் சிவையும், போதிக் ப்பட்ட 
வபண்ணிற்கு ரூபோ 1,00,000 - இழப்பீடும் பிைக்கும் குழந்வதக்கு ரூபோ 
50,000 - கசமிப்புத் வதோவ யும், அத்துடன் த ப்பன் வபயர் பதியுமோறு 
 ட்டவளயும், த ப்பன் வசோத்தில் அவைப்பங்கும் பிள்வளக்கு 
மோற்ைப்படும். 
4. சீதைம் ைோங்கி ஏமோற்றுதல்  
தண்டவை 
ைோங் ப்பட்ட சீதைத் வதோவ யில் இருமடங்கு இழப்பீட்டுத் 



வதோவ யோ  அை விட்டு போதிக் ப்பட்டைருக்கு ைழங் ப்படும். 
அத்துடன் திருமண மீைல் குற்ைப் வபோறுப்பும் விதிக் ப்படும். கமற்படி 
குற்ைங் ளுக்கு உடந்வதயோகைோர் மீதும் தண்டவை விதிக் ப்படும். 
இருதோை மணம் 
ஒருைர் ஒரு திருமணம் ைலிதோ  இருக்கும் கபோது விைோ  ைத்துப் 
வபைோமகை இன்வைோரு திருமணம் வசய்ைோைோயின் அது இருதோை 
மணக் குற்ைமோ க்  ருதப்படும். 
தண்டவை 
இதற்கு ஆ க்கூடிய தண்டவையோ  ஒரு ைருடச் சிவை யும், 
தண்டப்பணமும் விதிக் ப்படும். இத்தைவை இைண்டோைது 
மவைவியும் வதரிந்துவ ோண்டு வசய்தோல் அப் வபண்ணுக்கும் 
இகத தண்டவை விதிக் ப்படும். 
குறிப்பு 
கமற்படி திருமண ஏமோற்ைல் குற்ைங் ளில் போதிக் ப்பட்டைகை 
குறித்த குற்ைங் ளுக்கு  ோைணமோ  அவமயின் ைழக்கு மி  
நுணுக் மோ வும், அனுதோபத்துடனும் அணு ப்பட்டு குவைந்த பட்ச 
இழப்பீடு ைழங்குமோறு  ட்டவளயிடப்படும் 

தமிழீழ குற்ைப் வபோறுப்புக் ளும் 
தண்டவை ளும் 

தமிழீழ சட்டக்க ோவையின் பிரிவு 11க்கு ஏற்ப குற்ைப் வபோறுப்புக் ள் 
ைவ ப்படுத்தப்பட்டு அதற்குரிய தண்டவை ளும் ைகுக் ப்பட்டு 
கீகழ தைப்படுகின்ைை. 
தமிழீழ நீதிமன்ைங் ளின் பயன்போட்டிற்வ ை 'தமிழீழ தண்டவைச் 
சட்டக்க ோவை'' நவடமுவைக்கு ைரும்ைவையில் இந்தப் பிரிவு 



ைலுவில் இருக்கும். குற்ைங் ளுக் ோை வதளிைோை 
ைவைவிைக் ணங் ள் தண்டவைச் சட்டக் க ோவையில் 
விபரிக் ப்பட்டுள்ளை. 
தண்டவை ள் விதிக்கும் விடயத்தில் நீதிமன்ைங் ளுக்கு பைந்த 
தற்றுணிபு அதி ோைங் ள் உண்டு. சிவைத்தண்டவைக்குப் பதிைோ  
ஒத்திவைக் ப்பட்ட சிவைத்தண்டவைவய நீதிமன்ைம் விதிக் ைோம். 
அகத கபோை வதோடர் குற்ைைோளி ளுக்கு அதி ரித்த 
தண்டவை வள ைழங் ைோம். 
1. திருட்டு, வ ோள்வள : சம்பந்தப்பட்ட வபோருள் அல்ைது வபறுமதி 
இழப்பீடோ வும், அத்துடன் ரூபோ. 1000-க்கு கமற் படோத வதோவ  
தண்டம் அல்ைது ஒரு ைருடத்துக்கு கமற்படோத சிவைத் தண்டவை 
அல்ைது இைண்டும். 
2. குற்ை முவையோை ஆதைக்வ யோடல் : வ யோடப்பட்ட வபோருள் 
அல்ைது அதன் வபறுமதி இழப்பீடோ வும் அத்துடன் ரூபோ. 1000/= க்கு 
கமற்படோத தண்டம் அல்ைது ஒரு ைருடத்துக்கு கமற்படோத 
சிவைத்தண்டவை அல்ைது இைண்டும். 
3.  ளைோடப்பட்ட ஆதைத்வத அது  ளவுப்வபோருள் எைத் வதரிந்து 
வ ோண்டும் வைத்திருத்தல் : ஆதைம் பறிமுதல் அத்துடன், ரூபோ 
1500/= க்கு கமற்படோத தண்டம் அல்ைது ஆறு மோதத்திற்கு கமற்படோத 
 ட்டோய சமூ  கசவை அல்ைது இைண்டும். 
4. கமோசடி, ஏமோற்றுதல் : நியோயமோை நஷ்ட ஈடு அத்துடன் ரூபோ. 
10,000/= க்கு கமற் படோத தண்டம் அல்ைது இரு ைருடங் ளுக்கு 
கமற்படோத மறியல் அல்ைது இைண்டும். 
5. ைர்த்த  கமோசடி ள் : கமோசடியின் இரு மடங்கு வபறுமதி தண்டம் 
அல்ைது ஆறு மோதங் ளுக்கு கமற்படோத  ட்டோய சமூ  கசவை 



அல்ைது இைண்டும். 
6. குற்ை முவையோை நம்பிக்வ த்துகைோ ம் :ரூபோ. 5000/== க்கு 
கமற்படோத தண்டம் அல்ைது ஆறு மோதங் ளுக்கு கமற்படோத  ட்டோய 
சமூ  கசவை அல்ைது இைண்டும். 
7. வபோய் ஆைணங் ள் வதோடர்போை தைறு ள் : ரூபோ 10,000/= க்கு 
கமற்படோத தண்டம் அல்ைது ஒரு ைருடத்திற்கு கமற்படோத சிவை 
அல்ைது இைண்டும். 
8. வபோது அவமதிக்கு எதிைோை தைறு ள் குளப்பம் விவளவித்தல்: 
ரூபோ 5000/= க்கு கமற்படோத தண்டம் அல்ைது ஆறு மோதங் ளுக்கு 
கமற்படோத சிவை அல்ைது இைண்டும். 
9. அச்சுறுத்திப் வபறுதல் வதோடர்போைவை : ரூபோ 5000/= க்கு 
கமற்படோத தண்டம் அல்ைது மூன்று மோதத்திற்கு கமற்படோத சிவை 
அல்ைது இைண்டும். 
10. தோக்குதல்,  ோயம் விவளவித்தல் : இழப்பீட்டுத்வதோவ யும் அத்து 
டன் ரூபோ 5000/= க்கு கமற்படோத தண்டம் அல்ைது ஆறு மோதத்திற்கு 
கமற்படோத சிவை அல்ைது இைண்டும். 
11.வசோத்துக் ளுக்கு கசதம் விவளவித்தல் : விவளவிக் ப்பட்ட 
கசதத்தின் வபறுமதி இழப்பீடு அத்துடன் ரூபோ. 1000/= க்கு கமற்படோத 
தண்டம் அல்ைது ஆறு மோதங் ளுக்கு கமற்படோத சிவை அல்ைது 
இைண்டும். 
12. அைதோறு புரிதல் : ரூபோ 10,000/= க்கு கமற்படோத தண்டம் அல்ைது 
மூன்று மோதங்  ளுக்கு கமற்படோத சிவை அல்ைது இைண்டும். 
13. வபோதுச் சு ோதோைத்திற்கு இவடயூறு விவளவித்தல் : ரூபோ. 1000/= 
க்கு கமற்படோத தண்டம் 
14. கபோவதப் வபோருள் உற்பத்தி  டத்தல் விற்பவை: ரூபோ. 50,000 க்கு 



கமற்படோத தண்டம் அல்ைது இரு ைருடங் ளுக்குக் குவையோத 
 டூழியச் சிவை அல்ைது இைண்டும். 
15. கபோவதப் வபோருள் போைவை :ரூபோ. 1000/= க்கு கமற்படோத தண்டம் 
அல்ைது மூன்று மோதங் ளுக்கு கமற்படோத சிவை அல்ைது 
இைண்டும். 
16. சோதிக்வ ோடுவம : 2 ைருடக்  டூழியச்சிவை 
17. அ. ஆட் டத்தல்; ஒரு ைருடத்திற்கு கமற்படோத சிவை. 
ஆ. சிறுைர் வள அடிவமத் வதோழிலுக்கு அமர்த்தி சித்திைைவத 
புரிதல்: ரூபோ 10,000/= க்கு கமற்படோத தண்டம் அல்ைது இைண்டு 
ைருடங் ளுக்கு கமற்படோத சிவை அல்ைது இைண்டும் 
18.  டவம வசய்யவிடோது தடுத்தல் : ரூபோ. 1000/= க்கு 
கமற்படோததண்டம் அல்ைது மூன்றுமோதங்  ளுக்கு கமற்படோத சிவை 
அல்ைது இைண்டும். 
19. இைஞ்சக்குற்ைம் : இைஞ்சத் வதோவ யின் மூன்று மடங்கு 
இழப்பீடு அத்துடன் ரூபோ. 50,000/- க்கு கமற்படோத தண்டம் அல்ைது 
இரு ைருடங் ளுக்கு கமற்படோத சிவை 
அல்ைது இைண்டும். 
20. ஊழல் குற்ைம் : ரூபோ. 5000/= க்கு கமற்படோத தண்டம் அல்ைது 
ஆறுமோதங் ளுக்கு கமற்படோத சிவை அல்ைது இைண்டும் 
21. வ ோவை ; வ ோவை முயற்சி : நியோயமோை நஷ்டஈடு அத்துடன் 
ரூபோ. 2,00,000/= க்கு கமற்படோத தண்டம் அல்ைது பத்து ைருடத்திற்கு 
கமற்படோத  டூழியச்சிவை அல்ைது இைண்டும். 
22. இயற்வ க்கு முைைோை குற்ைங் ள்: நியோயமோை இழப்பீடு 
அத்துடன் ரூபோ. 50,000/= க்கு கமற்படோத தண்டம் அல்ைது பத்து 
ைருடத்திற்கு கமற்படோத  டூழியச் சிவை அல்ைது இைண்டும். 



23 சீதைக் வ ோடுவம : போதிக் ப்பட்டைருக்கு ரூபோ 25,000/= கமற்படோத 
இழப்பீடு அத்துடன் ரூபோ. 25,000/= க்கு கமற்படோத தண்டம் அல்ைது 
மூன்று மோதங் ளுக்கு கமற்படோத சிவை அல்ைது இைண்டும். 
24. ருச்சிவதவு, பிைைோப் பிள்வளக்கு ஊறு வசய்தல், 
மழவை வளக் வ விடுதல்: ரூபோ. 5,000/= க்கு கமற்படோத தண்டம் 
அல்ைது ஆறு மோதத் துக்கு கமற்படோத  ட்டோய சமூ  கசவை 
அல்ைது இைண்டும். 
25. சூழல் போது ோப்வப மீறும் குற்ைங் ள் : ரூபோ. 2000/= க்கு கமற்படோத 
தண்டம் அல்ைது ஆறு மோதத்துக்கு கமற்படோத  ட்டோய சமூ  கசவை 
அல்ைது இைண்டும். 
26. சமய சம்பந்தமோை தூய்வமவயக் வ டுத்தல் வதோடர்போைவை: 
ரூபோ. 5000/= க்கு கமற்படோத தண்டம் அல்ைது இைண்டும். 
27. குற்ை முவையோை அத்துமீைல் வதோடர்போைவை: ரூபோ. 5000/= க்கு 
கமற்படோத தண்டம் 
28. தற் ோப்பு உரிவமயின் எல்வை மீறிய தைறு ள்: ரூபோ. 3000/- க்கு 
கமற்படோத தண்டம் அல்ைது மூன்று மோதங் ளுக்கு கமற்படோத 
சிவை அல்ைது இைண்டும். 
29. குற்ை உடந்வத : குற்ைைோளிக்குரிய தண்டவைகய குற்ை 
உடந்வதயோளருக்கும் ைழங் ப்படும். 
30. ஏவையவை : ஒப்புைவு அடிப்பவடயிைோை தண்டவை. 
*தண்டப் பணம் வசலுத்த முடியோத ஒருைர் ஏழு (7) நோட் ளுக்குக் 
குவையோத ஐந்து (5) ஆண்டு ளுக்கு கமற்படோத  ோைப் பகுதிக்கு 
 ட்டோய சமூ  கசவை புரியுமோறு  ட்டவளயிடப்படுைோர். 

தமிழீழ வீதிப்கபோக்குைைத்து ஒழுங்கு விதி ள். 



1.''தமிழீழ வீதிப்கபோக்குைைத்து ஒழுங்கு விதி ள்" எை 
அவழக் ப்படுைதுடன் இதன் பின்ைர் ''ஒழுங்கு விதி ள்' எைச் 
சுருக் மோ க் குறிப்பிடைோம். 
2.தமிழீழத்தில் வீதிப்கபோக்குைைத்வத ஒழுங்குபடுத்தி வீதி விபத்தில் 
இருந்து மக் வளப் போது ோக்கும் கநோக் த்துடன் தமிழீழ 
கதசியத்தவைைைோல் இவ்வைோழுங்கு விதி ள் பிை டைப்ப 
டுத்தப்படுகின்ைது. 
3. தமிழீழக் ோைல் துவைப் வபோறுப்போளர் இவ்வைோழுங்கு விதி வள 
நவடமுவைப்படுத்துைதற்கு வபோறுப்போ  இருப்பதுடன் இது 
வதோடர்போ  அவைத்து அதி ோைங் ளும் உவடயைைோைோர். 
4. ோைத்திற்குக்  ோைம் இவ்வைோழுங்கு விதி ளில் புதிய 
பிரிவு வளச் கசர்ப்பதும் அல்ைது சிை பிரிவு வள நீக்குைதற்கும் 
அல்ைது சிை பிரிவு வள இவடநிறுத்துைதற்கும்  ோைல்துவைப் 
வபோறுப்போளர் நடைடிக்வ  எடுக் ைோம். 
5. அ. இவ்வைோழுங்கு விதி ள் தமிழீழத்தில் 
வீதி வளப்பயன்படுத்தும் அவைத்து ைோ ைங் ளுக்கும் ஏற்ைைோறு 
வபோருந்தும். 
ஆ. இவ்வைோழுங்கு விதி ளின் ைலிதுடவம பற்றி எத்தவ ய 
விசோைவண 
6. அ. இவ்வைோழுங்கு விதி வள மீறும் எைரும் அவ்விடத்திகைகய 
தண்டப்பணம் வசலுத்தகைண்டும் மன்றிலும் எைரும் எவ்வித 
க ள்வியும் எழுப்ப முடியோது. 
ஆ. எனினும் இவ்வைோழுங்கு விதிவய மீறிய ஒருைர் தைது தைவை 
ஏற்றுக்வ ோள்ள மறுப்பின் அண்வமயில் உள்ள தமிழீழ நீதிமன்றின் 
முன் அைர் நிறுத்தப்பட்டு சுருக்  விசோைவணயின் பின்ைர் அைர் 



குற்ைைோளியோ க்  ோணப்படின் குறிக் ப்பட்ட தண்டப்பணத்துடன் 
நீதிமன்ை வசைவு வதோவ யோ  ரூபோ 100 /= ம் அைர் கமைதி  மோ ச் 
வசலுத்த  ட்டவளயிடப்படும் 
இ. குறித்த தண்டப்பணம் வசலுத்தத் தைறுபைர் ளின் ைோ ைம் 
தடுத்து வைக் ப்படும். 
ஈ. ஒருைர் இவ்வைோழுங்கு விதி வள இைண்டோம் முவையோ வும் 
மீறிைோல் அைரிடம் இருமடங்கு தண்டப் பணம் அைவிடப்படும். 
7. அ. கமோட்டோர் ைோ ைம் வசலுத்தும் எைரும் தமிழீழ ைோ ைச் சோைதி 
அனுமதிப்பத்திைத்வதப் வபற்று அவத எப்வபோழுதும் தன்னுடன் 
வைத்திருக்  கைண்டும். 
ஆ. தமிழீழத்தில் பயன்படுத்தப்படும் அவைத்து ைோ ைங் ளும், 
தமிழீழத்தில் பதிவு வசய்யப்படகைண்டும். 
இ. கமற் ண்ட 7 (அ) (ஆ) பிரிவு வள மீறுகைோர் எைரும் தைோ ரூபோ 
500 - வீதம் தண்டப்பணம் வசலுத்துதல் கைண்டும். 
8.  டவமயில் இருக்கும்  ோைல் துவை உறுப்பிைர் ஒரு ைோ ைத்வத 
நிறுத்துமோறு  ட்டவளயிடும் கபோது அவ்ைோறு நிறுத்தத் தைறும் 
எைரும் ரூபோ 150/= தண்டப்பணமோ ச் வசலுத்துதல் கைண்டும். 
கதவை ஏற்படின் குறித்த ைோ ைம் தடுத்து வைக் ப்படைோம். 
9. அ. ஒருைர் தோன் வசலுத்திய ைோ ைத்தின் மூைம் ஏற்படுத்திய வீதி 
விபத்திைோல் இன்வைோருைரின் உயிருக்கு உடலுக்கு, வசோத்துக்கு 
போரிய ஊறு விவளவித்து இருப்பின் அவ்விபத்து வதோடர்போை 
விசோைவண அண்வமயில் உள்ள தமிழீழ நீதிமன்ைத்திைோல் 
விசோைவண வசய்யப்பட்டு இழப்பீட்டுத் வதோவ  பற்றி தீர்ப்பு 
ைழங் ப்படும். இழப்பீட்டுத்வதோவ  வசலுத்தும் வபோறுப்பு ைோ ைச் 
வசோந்தக் ோைருவடயதோகும். 



ஆ. வீதி விபத்து ஏற்பட்டவுடன் ைோ ைத்வத அகத நிவையில் விட்டு 
விட்டு அண்வமயில் உள்ள தமிழீழக்  ோைல் துவைக்கு எதுவித 
தோமதமுமின்றி த ைல் வ ோடுக்  கைண்டும். 
இ. கமற் ண்டைோறு விபத்திற்குள்ளோை ைோ ைத்வத அகத இடத்தில் 
விடுைதோைோல் வீதிப்கபோக்குைைத்திற்குப் வபரும் இவடஞ்சல் 
ஏற்படுவமனில் ைோ ைத்தின் நிவைவய வதளிைோ க் குறித்துவிட்டு 
ைோ ைத்வத அப்புைப்படுத்த கைண்டும். 
ஈ. வீதி விபத்வதக்  ண்ணுற்ை வபோதுமக் ளும், அவ்விபத்துப்பற்றி 
தமிழீழ  ோைல் துவைக்கு உடைடியோ த் த ைல் வ ோடுப்பதுடன் 
விசோைவணக்குப் கபோதிய ஒத்துவழப்பும் ைழங்கி வீதி 
விபத்துக் வளத் தடுப்பதற்கு உதவி புரிய கைண்டும். 
10. அ. குண்டு வீச்சு விமோைங் ள், உைங்கு ைோனூர்தி என்பைற்வைக் 
 ண்டோல் அவதப்பற்றி ைோ ைத்தின் சோைதிக்கு அறிவித்தல் 
வ ோடுப்பது அவைைைது  டவமயுமோகும். 
ஆ. கமற்படி நி ழ்வின் கபோது ைோ ைச்சோைதி ள் இயன்ை அளவு 
போது ோப்பு நடைடிக்வ  வள உடன் எடுக்  கைண்டும். 
11.அ.அைசைப்பணி ளில் ஈடுபட்டிருக்கும் ைோ ைங் ளுக்கு 
(தீயவணப்பு, அம்புைன்ஸ், மண்மீட்பு) ச ைரும் ைழி 
விட்டுக்வ ோடுத்தல் கைண்டும். 
ஆ. சிறு குழந்வத ள், ைகயோதிபர் ள், அங் வீைர் ள், 
மைகநோயோளி ள் கபோன்கைோர் போவதயில் வசல்லும் கபோது அைர் ள் 
நைனில், ைோ ைங் ள் வசலுத்துபைர் ள் அதி கூடிய  ைைம் 
வசலுத்துதல் கைண்டும். 
இ. க ந்திை நிவையங் ள் (போடசோவை, நீதிமன்ைங் ள், மக் ள் கூடும் 
இடங் ள், வைத்தியசோவை ள் ) முன்ைோல் ைோ ைங் ள் 



வசலுத்தும்கபோது மி க் குவைந்த கை த்திகைகய வசலுத்துதல் 
கைண்டும். 
12. இன்வைோழுங்கு விதி ளின்படி பின்ைருைை குற்ைமோ க் 
வ ோள்ளப்பட்டு கீழ்க்குறிப்பிட்ட வதோவ க்கு கமற்படோத தண்டப் 
பணம் அைவிடப்படும். 
1. மதுகபோவதயில் ைோ ைம் வசலுத்துதல் - ரூபோ 1500/= 
2. அளவிற் தி மோை கை த்தில் ைோ ைம் வசலுத்துதல் - ரூபோ 250/ 
= 
3. அபோய எச்சரிக்வ  ைோ ைங் வள புைக் ணித்தல் - ரூபோ 200/= 
4. கபோகுைைத்திற்கு இவடயூைோ  ைோ ைங் வள வீதியில் 
நிறுத்துதல் - ரூபோ 200/= 
5. வீதிப்போைவைக்கு தகுதியில்ைோத ைோ ைங் வள (கபோதிய 
பிகைக் இல்ைோவம) வீதியில் வசலுத்துதல் - ரூபோ 200/= 
6. பின்ைோல் ைரும் ைோ ைங் ளுக்கு ைழி விடோது போவதயின் 
நடுைோல் ைோ ைத்வதச் வசலுத்துதல் - ரூபோ 200/= 
7. இைவு கைவள ளில் ைோ ைத்வத வீதியில் 
நிறுத்தியிருக்கும்கபோது அதில் அபோய விளக்கு 
எரியவிடப்படோவிடில் - ரூபோ 200/= 
8. ைோ ைத்வதவிட நீளமோை அல்ைது அ ைமோை வபோருட் வள 
ைோ ைத்தில் ஏற்றிச்வசல்லும்கபோது 'அபோய எச்சரிக்வ க்வ ோடி'' 
பைக்  விடப்படோவிடில் - ரூபோ 200/ = 
9. ைோ ை இைக் த்வத ைோ ைத்தின் முற்பக் மும், பிற்பக் மும் 
வதளிைோ த் 
வதோங்  விடோவம - ரூபோ 200/= 
10. ைோ ைத்வத நிறுத்தும்படி  ோைைர் வசவ   ோட்டியகபோது 



கைண்டு க ோவள அைட்சியம் வசய்தல் - ரூபோ 150/= 
11. இைவு கைவளயில் வைளிச்சமின்றி ைோ ைம் வசலுத்துதல் - ரூபோ 
100/= 
. 
12. தவட வசய்யப்பட்ட போவதயோல் அல்ைது ைழவமக்கு மோைோை 
பக் த்திைோல் ைோ ைத்வதச் வசலுத்துதல் - ரூபோ 100/= 
13 முன்ைோல் ைோ ைத்வதப் பிடித்துக் வ ோண்டு அதன் துவணயோல் 
தன் ைோ ைத்தில் பயணம் வசய்தல் - ரூபோ 100/= 
14. இரு வ  வளயும் விட்டு விட்டு துவிச்சக் ை ைண்டிவய ஓட்டுதல் 
- ரூபோ 50/= 
15. வீதியில் நண்பர் களோடு துவிச்சக் ை ைண்டி அல்ைது கமோட்டோர் 
வசக்கிள் ளில் அரு ருக  மற்வைய போதசோரி ளுக்கும், 
ைோ ைங் ளுக்கும் இவடயூறு ஏற்படும் ைண்ணம் வசல்லுதல் - ரூபோ 
50/= 
16. எதிகை ைரும் ைோ ைத்திற்கு இவடயூறு ஏற்படுத்தும் ைவ யில் 
தைது ைோ ைத்தில் வைளிச்சத்வத ஏற்ைைோறு குவைக் ோது இருத்தல் 
- ரூபோ 50/= 
17. வபோருத்தமோை வசவ   ோட்டோது ைோ ைத்வதத் திருப்புதல் - ரூபோ 
50/= 
18. தைைோை பக் த்திைோல் ைோ ைத்வத முந்துதல் - ரூபோ 50/= 

 
  



தமிழீழ வதோழில் நவடமுவைச்சட்டம் 
 

தமிழீழத்தில் தனியோர் துவை ளில்  டவமயோற்றும் 
வதோழிைோளர் ளின்  டவம ள், உரிவம ள், சலுவ  ள் 
என்பைைற்வை ஒழுங்குபடுத்தி உறுதி வசய்யும் மு மோ  இச்சட்டம் 
உருைோக் ப்பட்டுள்ளது. 
 டிை உவழப்வப நல்கும் வதோழிைோளர் ள் நியோயமற்ை 
முவையிலும், மனிதோபிமோைமின்றியும் சுைண்டப்படுைதிலிருந்து 
போது ோப்பகத இச் சட்டத்தின் பிைதோை கநோக் மோகும். 
இச்சட்டம் அமுலுக்கு ைந்த பின்ைர் தமிழீழத்தில் ச ை 
வதோழிைோளர் ளுக்கும் நோட்சம்பளமோ  குவைந்தது 125 = ம் மோதச் 
சம்பளமோ  குவைந்தது ரூபோ 2500/ - ம் வதோழில் ைழங்குைைோல் 
 ட்டோயமோ  ைழங் ப்படல் கைண்டும். இைற்வை மீறும் எைரும் 
கமைதி மோ  ரூபோ 2000/= க்கு கமற்படோத அபைோதப்பணம் 
வசலுத்துமோறு நீதிமன்ைோல்  ட்டவளயிடப்படுைோர். 
ஒருைர் ஒரு நோளில் ஆ க்கூடியது ஒன்பது மணித்தியோைங்  ளுக்கு 
கைவைக்கு அமர்த்தப்படைோம். இக் ோை எல்வைக்குள் 
சோப்போட்டிற்கும், இவளப்போறுைதற்கும் ஒரு மணித்தியோை அை ோசம் 
வ ோடுக்  கைண்டும். 
ஒருைரின் ஒரு ைோை (கிழவம) கைவை கநைம் சோதோைணமோ  45 
மணித்தியோைத்திற்கு கமைோைதோ  இருக் க்கூடோது. அவை நோள் 
கைவை என்பது 5 மணித்தியோை கைவையோகும். 
ஒரு வதோழிைோளி ஒரு குறிப்பிட்ட நோளில் 9 மணித்தியோைங் ளுக்கு 
அதி மோ  கைவை வசய்யும்படி க ட் ப்பட்டோல் அைருக்கு கமைதி  



கநைச்சம்பளம் ைழங் ப்பட கைண்டும். 
வதோழிைோளர் ள் 9 நோட் ள் வபோது விடுமுவைக்கு உரித் 
துவடயைர் ள். 
வதோழிைோளர் ள் ஒரு ைருடத்தில் 14 நோட் ள் வைத்திய 
விடுமுவைக்கும் 7 நோட் ள் சமயோ சமய விடுமுவைக்கும் 
உரித்துவடயைர் ள். 
வபண் வதோழிைோளர் ள் பிைசைத்திற்கு முன் பதிைோன்கு (14) நோட் ள் 
சம்பளத்துடன் விடுமுவையும் பிைசைத்தின் பின் எழுபத் திைண்டு (72) 
நோட் ள் சம்பளத்துடன் கூடிய விடுமுவைக்கும் உரித்துவடயைர் ள். 
ஒரு வதோழிைோளி கசவையில் கசர்க் ப்பட்டு முதல் 6 மோதம் ைவை 
தகுதி ோண் நிவையில் உள்ளைைோ க்  ோணப்பட்டோலும் அந்த 6 
மோத ோைம்  ழிந்ததும் வதோழில் ைழங்குபைர் அத்வதோழிைோளிவய 
எழுத்து மூைம் நிைந்தைமோக்  கைண்டும். அவ்விதம் எழுத்து மூைம் 
நிைந்தைமோக் ப்படோமல் விட்டோல் எக் ோைணத்திற் ோ  
நிைந்தைமோக் ப்படவில்வை என்று  ோைணம்  ோட்டி அைைது 
தகுதி ோண் நிவைவய கமலும் நீடிக் ைோம். இவத வதோழில் 
ைழங்குபைர் வசய்யோவிடின் அத்வதோழிைோளி இயல்போ கை 
ஆறுமோத ோை முடிவில் நிைந்தைமோ  கைவை வசய்யும் ஒருைைோ க் 
 ருதப்படகைண்டும். ஒழுங்கீைம், வதோடர்ச் சியோை  ைையீைம், 
மதுகபோவதயில் கைவைக்கு ைருதல், கைவைக்குச் சமு மளிப்பதில் 
ஒழுங்கீைம் கபோன்ைைற்றுக் ோ  ஒரு வதோழிைோளிவய 
கைவையிலிருந்து இவடநிறுத்தம் வசய்யைோம். ஆைோல் குவைந்த 
பட்சம் ஒருமோத  ோைத்துக்குள் அது பற்றிய விசோைவண நடோத்தி 
அத்வதோழிைோளிவய குற்ைைோளியோ க்  ண்டு தகுந்த தண்டவை 
விதிக் ைோம். நிைபைோதியோ க்  ோணும்பட்சத்தில் கைவையில்ைோக் 



 ோைத்திற்குச் சம்பளத்துடன் கைவை திரும்பவும் ைழங் கைண்டும். 
போைதூைமோை ஒழுங்கீைங் ளுக்கும் கைவை ைழங்குபைரின் 
வசோத்துக்கு நட்டம் விவளவிப்பை கபோன்ைைற்றிற்கும் வதோழிைோளி 
கைவை நீக் ம் வசய்யப்படைோம். 
கமற்படி விதி வள மீறும் கைவை ைழங்குபைர் ளுர்கு ரூபோ 1000/ = 
க்கு கமற்படோத அபைோதமும் சம்பந்தப்பட்ட வதோழிைோளர் ளுக்கு 
அைர் ளுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பீடும் ைழங் ப்படகைண்டும். 
வதோழில் வசய்கைோர்  ட்டோயமோ த் வதோழிைோளர் ளின் ைருவ வய 
நிரூபிக்கும் ைவ யில் திைைைவுப் புத்த த்வத வைத்துப் கபண 
கைண்டும். 
சம்பளக் வ ோடுப்பைவு பற்றிய நோள், மோதம், வ ோடுக் ப் பட்ட வதோவ  
வபற்றுக் வ ோண்டதன் அத்தோட்சியோ  வ வயோப்பம் கபோன்ை 
விபைங் ள் அடங்கிய பதிகைட்வடக்  ட்டோயம் வைத்துப் கபணப்பட 
கைண்டும். 
கமற்படி இவ்விரு ஆைணங் ளும் கபணப்படோவிடினும் 
அபைோதத்திற்குரிய குற்ைமோ  அது  ருதப்பட்டு வதோழில் ைழங்கு 
பைருக்கு ரூபோ 500/= க்கு கமற்படோத அபைோதம் விதிக் ப்பட 
கைண்டும். 

2. தமிழீழ வதோழில் நீதிமன்ைங் ள் 
ஒரு வதோழிைோளி தோன் நியோயமற்ை முவையில் கைவை நீக் ம் 
வசய்யப்பட்டதோ க்  ருதிைோல் எழுத்து மூைம் தமிழீழ நீதிமன்றிற்கு, 
கைவை நீக் ம் வசய்யப்பட்டு 6 மோத  ோைத்துக்குள் விண்ணப்பம் 
வசய்ய கைண்டும். 
தமிழீழத்தில்  டந்த சிை  ோைமோ  வதோழிைோளர் ள் தமது கைவை 
நீக் ம் பற்றி விண்ணப்பிக் க்கூடிய அல்ைது முவையிடக் கூடிய 



சந்தர்ப்பகமோ ைசதிகயோ அதற் ோை மன்கைோ இல்ைோத 
 ோைணத்திைோல், இக் ோை  ட்டத்தில் கைவை நீக் ம் வசய்யப்பட்ட 
வதோழிைோளர் ள் வதோழில் நீதிமன்று இயங் த்வதோடங்கிய 
தி தியிலிருந்து சரியோ  ஒருமோத  ோைத்துள் வதோழில் 
நீதிமன்றுக்கு முவைப்போடு வசய்யும் சந்தர்ப்பம், இதைோல் 
ைழங் ப்படுகின்ைது. கமற்கூறிய ஒரு மோத  ோைத்துக்குப் பின்ைர் 
இச்சலுவ  எதுவித  ோைணத்திற் ோ வும் நீடிக் ப்படமோட்டோது. 
தமிழீழத்தில் இயங்கும் ச ை தனியோர்துவை ளிலும் 
வபோதுஸ்தோபைங் ளிலும் கூட்டுைவுத்துவையிலும் வதோழில்புரி 
பைர் ளின் கைவை நீக் ம் சம்பந்தமோை விடயங் வள ஆைோய்ந்து 
விசோைவண நடோத்தி நீதி ைழங்கும் நியோயோதிக் ம் வதோழில் 
நீதிமன்ைங் ளுக்குண்டு. 
வதோழில் நீதிமன்ைங் ள் இல்ைோதிருக்கும் இடங் ளில் 
வதோழிைோளர் ள் கைவைநீக் ம்பற்றிய விசோைவண வள நடோத்தி 
தீர்ப்புைழங்கும் நியோயோதிக் ம் மோைட்ட நீதிமன்றுக்குண்டு. 
வதோழில் மன்றுக்கு அனுப்பப்படும் விண்ணப்பம் உண்வமப் 
பிைதியுடன் இவணக் ப்பட கைண்டும். மன்று ைழக்வ ப் பதிவு 
வசய்து விண்ணப்பத்தின் உண்வமப்பிைதிவய வதோழில் 
ைழங்குபைர் அல்ைது வதோழில் வ ோள்கைோருக்கு அனுப்பி அைைது 
பதிவை உண்வமப் பிைதியுடன் பதிைோன்கு (14) நோட் ளுக்குள் 
வபற்றுக் வ ோள்ள கைண்டும். 
கைவை ைழங்குபைர் தோன் எழுத்து மூைம் வ ோடுக்கும் பதிலில் 
வதோழிைோளிவய கைவைநீக் ம் வசய்தவத ஒப்புக் வ ோண்டோல் 
அவ்கைவை நீக் த்வத நியோயப்படுத்த கைவை வ ோள்பைவை 
அதற் ோை சோட்சியங் ள், ஆைணங் ள் கபோன்ைைற்வைச் 



சமர்ப்பித்து நிரூபிக்குமோறு க ட் கைண்டும். கைவை நீக் த்வத 
நியோயப்படுத்துைது இக் ட்டத்தில் கைவை வ ோள்பைரின்  டவம 
கைவை – வ ோள்பைர்தோன் வதோழிைோளிவய கைவை நீக் ம் 
வசய்யவில்வை எை எழுத்து மூைம் கூறிைோல் விண்ணப்பம் வசய்த 
வதோழிைோளிகயதோன் நியோயமற்ை முவையில் கைவை நீக் ம் 
வசய்யப்பட்டோர் என்பவத நிரூபிக்கும்  ட வமக்கு உள்ளோைோர். 
அதற் ோை சோட்சியங் வளயும் ஆைணங் வளயும் முன்வைப்பது 
அைைது  டவம. 
அைர் கைவை நீக் ம் வசய்யப்பட்டது நியோயவமைக்  ருதிைோல் 
மன்று வதோழிைோளியின் விண்ணப்பத்வத நிைோ ரிக் ைோம், கைவை 
ைழங்குபைர் வதோழிைோளிவய கைவை நீக் ம் வசய்தது 
நியோயமற்ைது என்ை முடிவை மன்று எடுத்தோல் அது நிைோைணமோ ; 
அ. வதோழிைோளிவய மீண்டும் கைவைக்கு அமர்த்தும்படியும் 
அத்துடன் அைர் கைவையில்ைோதிருந்த  ோைத்திற் ோை 
கைதைத்வதக் வ ோடுக்கும்படியும் தீர்ப்பு ைழங் ைோம். அல்ைது 
ஆ. மீளவும் கைவைக்குப் பதிைோ  இழப்பீடு ைழங்கும் படியும் 
அத்வதோழிைோளி 5 ைருடங் ளுக்குகமைோ  கசவையில் 
இருந்திருந்தோல் பணிக்வ ோவடவயயும் கசர்த்து ைழங்கும் படி தீர்ப்பு 
ைழங் ைோம். அல்ைது 
இ. சிை சந்தர்ப்பங் ளில் கைவை நீக் த்திற்கும் தீர்ப்புக்கும் 
இவடயில் உள்ள  ோை இவடவைளி குவைைோ  இருந்தோல் மீள 
கைவை மோத்திைம் ைழங்கும் படியும் தீர்ப்புக்கூைைோம். 
ஈ. தமிழீழத்தில் இன்று நவடமுவையில் சிை கைவை 
ைழங்குபைர் ள் வதோழிைோளிக்கு சட்டப்படியோ  ைழங்  கைண்டிய 
சம்பளங் வளயும் வ ோடுப்பைவு வளயும் முவையோ  ைழங்  ோத 



நிவை நிைவுகிைது. ஆ கை சட்டப்படி வதோழிைோளர்  ளுக்கு 
ைழங் ப்பட கைண்டிய வ ோடுப்பைவு ள் சரிைை 
நவடமுவைப்படுத்தப்படுகின்ைைைோ என்று ஆைோயவும் அக் 
குவைபோட்வட நிைர்த்தி வசய்து குவைத்துக் வ ோடுக் ப் பட்ட 
வ ோடுப்பைவு வள வதோழிைோளர் ளுக்குப் வபற்றுக் வ ோடுக்கும் 
உரிவமயும் வதோழில் நீதிமன்றின் நியோயோதிக்  த்திற்குள் 
உள்ளடக்கும். 

3. பணிக்கைாகட 
தமிழீழத்தில் ச ை வதோழிைோளர் ளும் கீழ்க் ோணும் 
சந்தர்ப்பங் ளில் பணிக்வ ோவடக்கு உரித்தோைோர் ள். 
ஒரு வதோழிைோளி 5 ைருடத்திற்கு கமல் நிைந்தை கசவை வசய்திருக்  
கைண்டும். அவ்ைோறு 5 ைருட கசவைவயப் பூர்த்தி வசய்தோல் அத் 
வதோழிைோளிக்குக்  ட்டோயம் பணிக்வ ோவட ைழங்  கைண்டும். 
பணிக்வ ோவட  ணிக் ப்படும்கபோது வதோழிைோளி  வடசி யோ ப் 
வபற்ை முழுச் சம்பளத்தின் அடிப்பவடயில் அது  ணக்கிடப்பட 
கைண்டும். உதோைணமோ  ஒரு வதோழிைோளி 10 ைருட கசவை 
வசய்திருந்தோல் அைைது  வடசி வமோத்த மோதச் சம்பளம் ரூபோ 5000/ = 
மோ  இருந்திருந்தோல், அைருக் ோ  ஊழியர் கசம ைோப நிதிக்கு 
வதோழில் வ ோள்பைரிைோல் அதற்குரிய வதோவ  ைழங் ப்படோது 
இருந்தோல் அத்வதோழிைோளிக்கு ஒரு ைருடத்திற்கு ஒருமோதச்சம்பளம் 
என்ை  ணக்கில் 10 ைருடத்திற்கும் 10 மோதம் எைக் ணக்கிட்டு ரூபோ 
50,000/= பணிக்வ ோவடயோ க் வ ோடுபட கைண்டும். 
வதோழில்ைழங்குபைர் ஊழியர் கசமைோப நிதிக்கு, 
அத்வதோழிைோளியின் வபயரில் பணம் ட்டி ைந்திருந்தோல் இதில் 
மோற்ைம் ஏற்படும். அப்படியோை நிவையில் ஒருைருடத்திற்கு 



அவைமோதச் சம்பளம் தோன் பணிக் வ ோவட 
யோ  ைழங் ப்படும். கமற்படி உதோைணப்படி ஊழியர் கசமைோப 
நிதிக்குப் பணம்  ட்டப்பட்டிருந்தோல் 10 ைருட கசவைக்கும் 
அவைமோதச் சம்பளம் வீதம் 5 மோதச் சம்பளம்  ணக்கிடப்பட்டு ரூபோ 
25,000/= பணிக்வ ோவடயோ க் வ ோடுபட கைண்டும். 

4. ஊழியர் சேமலாப நிதியம் 
கசமைோப நிதிக் வ ோடுப்பைவு ச ை வதோழிைோளர் ளுக்கும் 
வ ோடுபட கைண்டும். இந்நிதியத்திற்குள் ச ை 
வதோழிைோளர் வளயும் உள்ளடக்  கைண்டும். 
ஒவ்வைோரு வதோழில் வ ோள்கைோரும் ஊழியர் கசமைோப 
வ ோடுப்பைைோ  வதோழிைோளியின் முழுச் சம்பளத்தில் 12%ம் தைது 
 ணக் ோலும் வதோழிைோளியின் சோர்பில் 8%ம் கசர்த்து 
இந்நிதியத்திற்குச் வசலுத்த கைண்டும். அதோைது ஒரு 
வதோழிைோளியின் மோதச் சம்பளம் 2000/= ரூபோ என்ைோல் வதோழில் 
ைழங்குபைர் அல்ைது வதோழில் வ ோள்பைர் 240/ ரூபோவையும் 
வதோழிைோளி 160/= ரூபோவையும் வ ோடுக்  கைண்டும். இத் 
வதோவ யோை 400/= ரூபோவையும் வதோழில் வ ோள்பைர் அல்ைது 
கைவை ைழங்குபைர் தோன் கசமைோப நிதிக்குச் வசலுத்த கைண்டும். 
இக் டவமயில் இருந்து இைர் ள் விைகிக் வ ோள்ள முடியோது. 
வதோழில் ைழங்குபைர் தோம் ஒரு வதோழிைோளிசோர்போ  கசமைோபநிதி 
வ ோடுப்பைவு வசலுத்தியதற்குச் சோன்ைோ ப் பற்றுச் சீட்டுக் வள 
வைத்திருக்  கைண்டும். அப்படி இல்ைோத பட்சத்தில்  வடசியோ க் 
 ட்டியது எப்கபோது என்று ஆைோய்ந்து அதன் பின்ைர் அைர் 
 ட்டகைண்டிய ஊழியர் கசமைோப நிதிவயக்  ணக்கிட்டு அவத 
கைவை வ ோள்பைரிடமிருந்து அைவிட்டுச் சம்பந்தப்பட்ட 



வதோழிைோளிக்கு வதோழில் நீதிமன்ைம் வ ோடுக்கும். 
ைழக்கு விசோைவண ளும், சட்டஅறிஞர் ளின் பணியும் 
1.தமிழீழ நீதிமன்ைங் ளில் சட்டப்பணி வளப் புரிகைோர் ''சட்ட 
அறிஞர் ள்'' எை அவழக் ப்படுைர். இத்தவ ய சட்ட அறிஞர் ள் 
இரு ைவ யிைைோ க்  ணிக் ப்படுைர். 
1.தமிழீழ அைச சட்ட அறிஞர் ள் 
தமிழீழ சட்டக் ல்லூரியில்  ல்வி பயின்று சித்தியவடந்த 
அங்கீ ரிக் ப்பட்டைர் ள் தமிழீழ அைச சட்ட அறிஞர் ள் எை 
அவழக் ப்படுைர். 
2, வபோதுைோை சட்ட அறிஞர் ள் 
தற்கபோது சட்டத்தைணி ளோ  இருப்கபோர் தமிழீழ சட்டங் வள ஏற்று 
தமிழீழத்திற் ோை சோத்தியப்பிைமோணம் வசய்து தமிழீழ நீதி நிர்ைோ  
ஒழுக் க்க ோவைக்கு அவமய இணங்கிக்வ ோண்டோல் அைர் ள் 
வபோதுைோை சட்ட அறிஞர் ளோ  ஏற்றுக்வ ோள்ளப்படுைோர் ள். 
இைர் ள் தமிழீழ நீதி மன்ைங் ளில்  ட்சிக் ோைர் ள் சோர்பில் கதோன்றி 
ைோதோடவும் ஏவைய சட்டப் பணி வளப் புரியவும் உரிவம வபறுைர். 
2. அ. வபோதுைோை சட்ட அறிஞர் வள தமது ைழக்கு நடைடிக்வ க்கு 
பயன்படுத்துகைோர் சட்ட ைோதோட்டக்  ட்டணத்வத முன்கூட்டிகய 
குறித்த நீதிமன்ைப் பதிைோளரிடம் வசலுத்திப் பற்றுச்சீட்டு வபைல் 
கைண்டும். எக்  ோைணம் வ ோண்டும் சட்ட அறிஞர் ளிடம் ைோதோட் 
டக் ட்டணம் கநைடியோ ச் வசலுத்தக்கூடோது. 
3. வபோதுைோை சட்ட அறிஞர் ளுக்கு அைர் ள் வபயருக்கு 
 ட்சிக் ோைைோல் வசலுத்தப்பட்ட வதோவ  எவ்வித  ழிவுமின்றி தமிழீழ 
நீதி நிர்ைோ த்துவையோல் ஒவ்வைோரு மோத முடிவிலும் ைழங் ப்படும். 
4. வபோதுைோை சட்ட அறிஞர் ளின் உதவியின்றி ஒருைர் தோகம தமது 



ைழக்கில் தன் சோர்பில் நீதிமன்ைத்தில் ைோதோட முடியும். எனினும் 
ைவையறுக் ப்பட்ட சட்ட எல்வைக்குள் களகய அைர் தைது 
ைோதங் வள நி ழ்த்தைோம். 
5.ைழக்கில்  ட்சிக் ோைர் மி  ைறிய நிவையில் தோன் இருப்பவத நீதி 
நிர்ைோ த்துவைக்குத் வதளிைோ  உறுதிப்படுத்தி சட்ட உதவிவய 
நோடிைோல் வபோருத்தமோை ஏற்போடு வள நீதிச்கசவை ஆவணக்குழு 
கமற்வ ோள்ளும். 
க ோை உவட ள் 
வபோதுைோை சட்ட அறிஞர் ள் நீதி நிர்ைோ த்துவையோல் 
ஒப்புதைளிக் ப்பட்ட க ோை உவட வள மட்டுகம நீதிமன்ைத்தில் 
அணிந்து இருத்தல் கைண்டும். 

  



முக்கிய குறிப்பு 
 

• இவணக் ப்பட்டுள்ள மோதிரிப்படிைங் வள ஒத்தைோறு விண் 
ணப்பங் ள் 12'8'' அளவு தோரில் தயோரித்து பூைணப்படுத்தி, 
உரிய  ட்டணத்வத நீதிமன்ைப் பதிைோளரிடம் வசலுத்தி, 
பற்றுச்சீட்டுடன் இவணத்துக் வ யளிக்  கைண்டும். 

• ைழக்குப்பற்றிய முழுவிபைம், உரிவமக்க ோரிக்வ க் ோை 
வதோகுப்பு அறிக்வ , மறுவமோழிபற்றிய முழுவிபைம். மறுப்புக் 
க ோரிக்வ க் ோை வதோகுப்பு அறிக்வ  என்பை தனித் 
தனியோ  (12''X8'' அளவு தோள் ளில்) தயோரித்து 
இவணக் ப்படகைண்டும். 

• ைழக்கின் வபறுமதியில் ஐந்து (5) வீதம் தமிழீழ நிைோைண 
ைரியோ வும், ஆைணப் பதிவுக்  ட்டணமோ  
சமர்ப்பிக் ப்படும் ஒவ்வைோரு ஆைணத்துக்கும் தைோ 5 ரூபோ 
வீதமும் வசலுத்தப்படல் கைண்டும். 

• கமன் முவையீட்டுக்  ட்டணம் ரூபோ 1000/= 
• நிபுணர் குழு அறிக்வ வயக் க ோைல் கைண்டுவமை 

விண்ணப்பிக்கும் தைப்பிைர் ரூபோ 1500/= வசலுத்த 
கைண்டும். 

  



மோதிரிப் படிைம் 
ைழக்கு அறிக்வ   
 

 
ைழக்கு இை.  

 

வபறுமதி  

தன்வம  

 
தமிழீழ நீதி மன்ைம் நீதி நிர்ைோ ப் பிரிவு 

1. ைழக் ோளியின் முழுப்வபயர், விைோசம் :  
 
 
 
2.எதிைோளியின் முழுப்வபயர், விைோசம்:  
 
 
 
3. சோட்சி ளின் முழுப்வபயர், விைோசம் :  
  
  
4.ைழக்கின் சுருக் ம் : (ைழக்கு பற்றிய முழுவிபைம் பிறிதோ த் 
தயோரித்து இத்துடன் இவணக் வும்)  
 



5. எதிர்போர்க் ப்படும் நிைோைணம் : (உரிவமக் க ோரிக்வ த் ோை 
வதோகுப்பு அறிக்வ  பிறிதோ த் தயோரித்து இத்துடன் இவணக் வும் ) 
 
 
6.தமது பக்  சட்ட அறிஞரின் முழுப்வபயர், விைோசம் : 
 
 
7. இவணக் ப்பட்டுள்ள ஆைணங் ளின் விபைப் பட்டியல் : 
அ)  
ஆ  
இ)  
ஈ)  
உ)  
ஊ).  
எ)  
ஏ)  
ஐ)  
ஒ)  
ஓ)  
ஒள)  
 
தி தி   . 
ைழக் ோளியின் ஒப்பம் 

     
சோன்று படுத்தும் சட்ட அறிஞரின் ஒப்பம் 



மோதிரிப் படிைம் 
மறுவமோழி 
 

 
ைழக்கு இை.  

 

வபறுமதி  

தன்வம  

 

தமிழீழ நீதி மன்ைம் 
மறுவமோழி அறிக்வ  

 
நீதி நிர்ைோ ப் பிரிவு  
 
1. மறுவமோழி சமர்ப்பிக்கும் எதிரியின் முழுப்வபயரும், விைோசமும். 
  
 
2. ைழக் ோளியின் முழுப்வபயரும் விைோசமும். 
 
 
3. தமது பக்  சோட்சி ளின் முழுப்வபயரும், விைோசமும்,  
 
 



4.மறுவமோழியின் சுருக் ம் (மறுவமோழி பற்றிய முழுவிபைம் 
பிறிதோ த் தயோரித்து இத்துடன் இவணக் வும்) 
 
 
5. மறுப்புக் க ோரிக்வ யின் சுருக் ம் (மறுப்புக் க ோரிக்வ க் ோை 
வதோகுப்பு அறிக்வ  பிறிதோ த் தயோரித்து இத்துடன் இவணக் வும்) 
 
 
6.தமது பக்  சட்ட அறிஞர் ள் இருந்தோல் அைைது முழுப் வபயர், 
விைோசம்  
 
 
7. இவணக் ப்பட்டுள்ள ஆைணங் ளின் விபைப்பட்டியல் 
அ)  
ஆ  
இ)  
ஈ)  
உ)  
ஊ) . 
   
தி தி  
 
வமோறுவமோழி அவணப்பைரின் ஒப்பம்  
 
சோன்றுபடுத்தும் சட்ட அறிஞரின் ஒப்பம் 



மோதிரிப் படிைம் 
 

அவழப்போவண 

 
ைழக்கு இை.  

 

வபறுமதி  

தன்வம  

 
தமிழீழ நீதி நிர்ைோ த்துவை 
தமிழீழ விடுதவைப்புலி ள் 

தமிழீழ நீதிமன்ைம் 
நீதி நிர்ைோ ப் பிரிவு :  
 
ைழக் ோளி / எதிைோளி / சோட்சிக் ோைருக் ோை  
 
அவழப்போவண 

 

ைழக் ோளியின் முழுப்வபயரும், 
மு ைரியும் 

 

 
எதிைோளியின் முழுப்வபயரும் 
மு ைரியும் | 

 



சோர்த்தப்பட்ட தைறு பற்றிய 
விபைங் ள் அல்ைத ைழக்கு 
பற்றிய விபைங் ள்  

 
(பிைதி இவணக் ப்பட்டுள்ளது)  

 
இந்த அவழப்புக்  ட்டவள பின்ைருபைருக்கு 

மு ைரியிடப்படுகின்ைது. 
 

ைழக் ோளி / எதிைோளி / 
சோட்சிக் ோைரின் முழுப்வபயரும், 
மு ைரியும் 
 

 

 
(மறுபக் ம்போர்க் ) 
பதிைோளர், 
தமிழீழ நீதிமன்று 
 
 
ைழக்கு இை 
 
 
கமற்குறித்த அவழப்போவணவய இன்று வபற்றுக்வ ோண்கடன். 
 
 
 
  



தி தி  
 
 
வபறுபைரின் வ வயோப்பம் 
 
  
விநிகயோகித்தைரின் ஒப்பம்  
 
 
 

 
சமு மளிக்  கைண்டிய இடம்  

 

 
சமு மளிக்  கைண்டிய  ோைம்  

ஆண்டு மோதம் தி தி கநைம் 

    

 
குறிப்பு: 1. இவ் அவழப்போவண விசோைவணத்தி திக்குப் பின் 
உமக்குக் கிவடத்தோல் நீர் குறித்த மன்றுக்கு கநரில் வசன்று அடுத்த 
விசோைவணத் தி திவயக் க ட்டு அறிந்து வ ோள்ளவும். 
4. விசோைவணத் தி திக்கு தக்   ோைணமின்றி சமு  மளிக் ோவிடின் 
நீதிமன்ைச் சட்டக்க ோவை பிரிவு 14க்கு அவமய நீதிமன்ை 
அைமதிப்புக் ோை தண் டவை விதிக் ப்படும். 

நீதிமன்ை  ட்டவளப்படி 
  



 
நீதியோளர் 

தமிழீழ மோைட்ட நீதிமன்ைம் 
 

அவழப்புக்  ட்டவள வபறுபைரின் மு ைரி 
திரு/ திருமதி /வசல்வி 

 


