

சர்ச்சசசைத்

தீர்ப்பதற்கு

உங்களிடமிருந்து

புகார்

என்ன

/

விண்ணப்பம்

ததசவப்படுகிறது

அவருக்கு முக்கிைமானதாக இருக்கக்கூடும்?


சசய்தவருக்கு

மற்றும்

அது

ஏன்

சர்ச்சசசைத் தீர்ப்பதற்கு புகார் / விண்ணப்பம் சசய்தவரிடமிருந்து
முக்கிைமானதாக உள்ளது?

உங்களுக்கும் புகார் / விண்ணப்பம் சசய்தவருக்கும் சர்ச்சசசைத்
தீர்த்துசவக்கக்கூடிை,

எம்மாதிரிைான

பாரபட்சமற்ற

மற்றும்

நிைாைமான தீர்வுகசள உங்களால் தைாசிக்க முடியும்?


தநரம், சசலவுகள், சசௌகரிைம், மன
தவதரததனும்

நீண்ட

சர்ச்சசசைக்

குறித்து

கருத்திி்ல்

சகாண்டு

எது

நாள்

விசாரசணக்குச்

மற்றும்

தபான்றவற்சறக்

கூடுதல்

நன்சம

சசல்வதா,

தரும்,

அல்லது

மத்திைஸ்த கூட்டத்தில் அசதத் தீர்த்துசகாள்வதா?

சதாடர்புசடை

ஏததனும்

ஆவணங்கள்,

நீங்கள்

உறுப்பினர்

அல்ைது

நண்பலர

அலைத்து

ஒரு

குடும்ப

உறுப்பினசர

அல்லது

நண்பசர

அசழத்து வரலாம். ஆனால், உங்களின் குடும்ப உறுப்பினர் அல்லது
நண்பர்

மத்திைஸ்த

அசறக்குள்

தவண்டும்.

நுசழை

மத்தியஸ்தத்திற்கு நான் ஏவதனும்

மத்திைஸ்தரின்

அனுமதி

சசய்ைப்படும்.
நான் ஒரு வைக் றிஞலர நியமிக்

வவண்டுமா?

இல்சலசைன்றால்
ஆனால்,

உங்களின்

நீங்கள்

நீங்கள்

ஒரு

உங்களுடன் வரலாம்.

வழக்கறிஞசர

முன்னதர

வழக்கறிஞர்

ஒரு

மத்திைஸ்த

வழக்கறிஞசர
கூட்டத்திற்கு

ஆதலாசசனக்கு மாற்றானதல்ல.

சசய்தவர்

ஒருவருக்சகாருவர்

நீதிமன்றம் சாராத தீர்சவ எட்ட புகார் / விண்ணப்பம்
தனிமுசறைான, அந்தரங்கமான சூழலில் தபச்சு

உங்களுக்கு

எதிரான

வழக்சகயும்

புகார் / விண்ணப்பம்

சதாடரலாம்.

இருப்பின், நீங்கள் ஒரு நீதிமன்ற வழக்சக எதிர்சகாள்ளலாம்.
அதனால்,

நீங்கள்

மத்திைஸ்தத்தில்

கலந்துசகாள்ள

அவ்வாறு

தவண்டும்

என்று

வலுவாக ஊக்குவிக்கப்படுகிறீர்கள்.

அறிவிக்ல

தகவலுக்கு

:

மட்டும்

ஆதலாசசன

சபற

சபாருளடக்கத்திலிருந்து
மற்றும்

நீதிமன்றங்கள்

சிறு

சவளிைீடு

/

விண்ணப்பம்
மத்திைஸ்தர்

சசய்ைலாம்

அல்லது

சசய்தவர்
மற்சறாரு
தமல்

மத்திைஸ்தத்திற்கு

நீங்கள்

தவண்டும்.
மற்றும்

எல்லா

ஒரு
இந்த

அதன்

வழக்கறிஞரின்
சவளிைீட்டின்

சதாடர்பாக

எழும்

சபாறுப்புகளிலிருந்தும்

அரசு

மறுப்புரிசம சபற்றுள்ளன.

நடவடிக்சகக்காக

வரவில்சல

கூட்டத்திற்கு
உரிை

1 செவ்லாக் சதுக்கம்
சிங்கப்பூர் 059724
Tel: 1800-JUSTICE (1800-5878423)

தரப்பினர்கள் எவ்வளவு விசரவாக ஒருவருக்சகாருவர் மனதார ஏற்கும்
ஓர் உடன்பாட்டுக்கு வருகிறார்கள் என்பசதப் அது சபாறுத்திருக்கும்.

மத்திைஸ்த கூட்டங்கள், ஒரு காசல முழுவதும் அல்லது ஒரு மதிைம்

தீர்த்துசகாள்ள

முடியும்.

சில

சசல்லாமல்
உதவுவார்.

அந்தநரத்திற்குள்
வழக்குகளில்,

கூட்டத்திற்கு வர தவண்டிை அவசிைமிருக்கும்.

நீங்கள்

பல

சர்ச்சசசைத்
தமலும்

மத்திைஸ்தத்தின்

தரப்பு ஆவார்.

உங்களின்

அவர்,

புகார்

/

வழக்சகச்

மத்திைஸ்தர், சர்ச்சசைில்

பாரபட்சமாகவும்

விண்ணப்பம்

ஒப்பந்த

சுமூகமான

ைார்

நடந்துசகாள்ளமாட்டார்.
சசய்தவருக்தகா

பக்கமும்

சட்டம்

அவர்

சார்ந்த

நீங்களும் புகார் / விண்ணப்பம் சசய்தவரும் சம்மதம் சதரிவிக்கும் ஒரு
சமரச

தீர்சவ

விண்ணப்பம்

எட்டுவதற்கு

சசய்தவர்

மத்திைஸ்தர்

நீங்கள்

உதவுவார்.

சசால்வசதக்

தகட்டு

புகார்

/

உங்களின்

அக்கசறகசளக் கருத்தில்சகாள்ள தவண்டும் என்று நீங்கள் எவ்வாறு
விரும்புவர்கதளா,
ீ
கூறுவசத

அதுதபாலதவ

நீங்களும்

அக்கசறகசள

தகட்க

நீங்கள்

புகார்

தைாராக

எவ்வாறு

முடிவு சசய்ைதவா மாட்டார்.

பதிவகத்திற்கு

மத்தியஸ்தம் எவ்வளவு வநரம் நீ டிக்கும்?

தரப்பினர்களால்

மூன்றாம்

/

விண்ணப்பம்

இருக்க

தவண்டும்,

கருத்தில்சகாள்ளலாம்

சர்ச்சசைில் ைார் சரி, ைார் தவறு என்று

ஏற்பாடு

முழுவதும் இடம்சபறும். அசவ சுமார் 3 மணி தநரம் நீடிக்கும்.

உதவுவதத

சசய்தவர்
அவரது
என்றும்

அது ஒரு விொரலண அல்ை

வழக்சக அனுப்பி சவக்கலாம்.

வழக்குகளில்,

நடுநிசலைான

பரிசீலிக்க தவண்டும்.

மத்திைஸ்த

உங்களுக்கு

அது மத்தியஸ்தரால் வைிநடத்தப்படும் ஒரு கூட்டம்

சட்ட

என்றால் என்ன நடக்கும்?

என்றால்

எடுத்து

தநாக்குடன் நீங்களும் புகார் / விண்ணப்பம் சசய்தவரும் கலந்துசரைாடி

சபாது

இது

உங்களின் வழக்கிற்குச் சட்ட

ததசவப்பட்டால்

ஆதலாசசனசைப்
ஏததனும்

இந்த

தைாரிக்கப்படுகிறது.

பு ார் / விண்ணப்பம் கெய்தவர் மத்தியஸ்தத்திற்கு வரவில்லை

புகார்

விசாரசணக்கு

அல்லது மற்ற ஆதலாசசன ஏதும் வழங்கவும் மாட்டார்.

நீங்கள்

ஒரு

மத்திைஸ்தர்

தீர்த்துக்சகாள்ள

கபாறுப்பு

வார்த்சதகள் நடத்தும் வாய்ப்சப இழப்பததாடு,

வழக்சக

அது ெர்ச்லெ லளத் தீர்ப்பதற்கு ஒரு வைி

நிைமிக்க

உங்களுக்தகா

சசல்ல தவண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளார். தகுந்த காரணமில்லாமல்

தீர்வு

நீங்கள்

சவளிைீடு விளக்குகிறது.
_____________________________________________________________________

நீதிமன்றத்துக்குச்

நீதிபதி, நீங்களும் புகார் / விண்ணப்பம் சசய்தவரும் மத்திைஸ்தத்திற்குச்

சசய்தவதராடு

எட்டுவதற்கு

தபசமாட்டார்,

வழக்கு நசடமுசறைின் ஓர் அம்சமாக பணிைிலுள்ள மாஜிஸ்திதரட் /

மனதார ஏற்கும்

சர்ச்சச

வரும்படி

மத்தியஸ்தம் என்றால் என்ன?

மத்தியஸ்தத்திற்கு நான் வரவில்லை என்றால் என்ன நடக்கும்?

வரவில்சலசைன்றால்,

நீதிமன்றங்களின்

(SCCDR)

தகட்டுக்சகாள்ளப்பட்டுள்ள ீர்கள்.

சுைமாக மத்திைஸ்த கூட்டத்திற்கு வருவதில் உங்களுக்கு எந்தசவாரு

தைக்கமும்

அரசு

நிசலைத்திற்கு

தரப்பும்

பதிவுகள் தபான்றவற்சற நீங்கள் உடன் எடுத்துவரதவண்டும்.

மத்திைஸ்தத்திற்கு

மத்திைஸ்தத்திற்காக

குறிக்தகாளாகும். மத்திைஸ்தம் எவ்வாறு சசைல்படும் என்று இந்த சிறு

நிைமித்திருந்தால்,

புசகப்படங்கள்,

எதிர் தரப்பிற் ான மத்தியஸ்தம்

சசல்லாமல் ஒருவருக்சகாருவர் மனதார ஏற்கும் தீர்சவ நீங்களும் எதிர்

ட்டணங் ள் கெலுத்த

வவண்டுமா?

அவசிைமில்சல.

மத்தியஸ்தத்திற்கு நான் என்ன க ாண்டு வர வவண்டும்?
சர்ச்சசக்குத்

குடும்ப

இல்சல. SCCDR-ல் உங்களின் வழக்கு இலவசமாக மத்திைஸ்தம்

நிம்மதி, உறவுகள்

பரிசீலசனகள்

உங்களுக்கு

ஒரு

வரைாமா?
SCCDR-க்கு

உங்களுக்கு என்ன ததசவப்படுகிறது மற்றும் இது ஏன் உங்களுக்கு



நான்

ஒரு

www.statecourts.gov.sg

மத்திைஸ்தர் மதிப்பிடதவா

மத்தியஸ்த கூட்டத்தின் வபாது என்ன நடக்கும்?
அது அந்தரங் மானது மற்றும் உரிலமக்குப் பாத மற்றது

“அந்தரங்கம்”

என்றால்

நீங்களும்

புகார்

/

விண்ணப்பம்

சசய்தவரும்

சவளிைிடப்படக்கூடாது.
என்றால்

சர்ச்சச

மத்திைஸ்தம்

மூலம்

தீர்க்கப்பட முடிைவில்சல என்றால், மத்திைஸ்தத்தின் தபாது தரப்பினர்
பகிர்ந்துசகாண்டசவ

மத்திைஸ்தர் உங்கசளயும்

சவளிைிடப்படதவா

அவர்களுக்கு

எதிராக

புகார் / விண்ணப்பம் சசய்தவசரயும்

சந்தித்து மத்திைஸ்த நசடமுசறகசள விளக்குவார்.
நீங்களும்
தபச

பாதகமற்றது”

கெய்தவரின்

அறிமு ம் மற்றும் இலண கூட்டம்

கலந்து தபசும் அசனத்தும் தவறு ைாரிடமும் சவளிைிடப்படாது மற்றும்

“உரிசமக்குப்

மத்தியஸ்தத்திற்கு

புகார் / விண்ணப்பம் சசய்தவரும்

வாய்ப்பு

சகாண்டுள்ள

தீர்ப்பதற்கான

கிசடக்கும்.

நீங்களும்

பிரச்சசனகசள

எதிர்

அசடைாளம்

சாத்திைமான

சர்ச்சசசைப்பற்றிப்

வழிகசள

தரப்பும்

கண்டு

நாட

அக்கசற

அவற்சறத்

மத்திைஸ்தர்

உதவுவார்.

நீதிமன்றத்தில் பைன்படுத்தப்படதவா முடிைாது.

புகார்

தீர்த்துசகாள்ள

/

விண்ணப்பம்

சசய்தவரும்

மனதார

சர்ச்சசசைத்

ஏற்கும்

தீர்சவக்

கண்டுபிடிக்க உங்களுக்கு உதவுவதத மத்திைஸ்தத்தின் குறிக்தகாளாகும்.
மத்தியஸ்தர்

என்லனயும்

பு ார்

ெர்ச்லெலயத் தீர்த்துக் க ாள்ள
இல்சல.

சமரசமாக

தவண்டும்

/

விண்ணப்பம்

கெய்தவலரயும்

ட்டாயப்படுத்துவாரா?

என்று

மத்திைஸ்தர்

மனதார

ஏற்கும்

ஓர்

தரப்பினர்கசளக்

உடன்பாட்சடக்

ததசவ

ஏற்பட்டால்,

கண்டறிை

மத்திைஸ்தர்

தனித்தனிைாக தபசுவார்.

தீர்வுக்கான

நிபந்தசனகளும்

முற்றிலும்

விண்ணப்பம் சசய்தவரும் எடுக்க தவண்டிை முடிவு.

நீங்களும்

புகார்

தைக்கமாக

இருப்பசவ

விவகாரங்கள் மற்றும்

உள்பட,

உங்களுக்குள்ள

உள்ள

சதாடர்ந்து
அனுமதி

இசசந்து

ஆராைவும் இது

சிறந்த

அளித்தாசலைன்றி, நீங்கள்

சமைமும்

கூறிை

ஆகும்.

எசதயும்

நீங்கள்

புகார்

/

விண்ணப்பம் சசய்தவரிடம் மத்திைஸ்தர் கூறமாட்டார்.

ைந்துக ாள்ள வவண்டும்?

உள்ளன.
கூடுதல் மன நிம்மதி

குலறந்த மனவுலளச்ெல்

முடிவின் விலளவில் தரப்பு ளுக்குக் கூடுதல்

ட்டுப்பாட்டு ஆற்றல்

உள்ளது

தீர்வு ளும் க ாண்டது.

/

விண்ணப்பம்

தபாது

என்று

சபாருள்படாது.

என்ற

நீங்கள்

காரணத்திற்காக

உடன்பாசட

அல்லது

எட்டின ீர்கள்

என்ற

காரணத்திற்காக உங்கள் மீ து குற்றவிைல் பதிவு ஒன்று உண்டாகாது.

ைந்துலரயாடல் ளும்

புகார் / விண்ணப்பம் சசய்தவர் உங்களுக்கு எதிராக புகார் அல்லது
வழக்சகக்

சகாண்டுவருவதற்காக

தகட்கலாம்


காரணங்கசள

நீங்கள்

சர்ச்சசசைப்பற்றிை உங்களின் கருத்துகசளப் புகார் / விண்ணப்பம்
சசய்தவர்

தகட்டு

ஏததனும்

சதளிவுப்படுத்திக்சகாள்ளலாம்; மற்றும்

கருத்து

தவறுபாடுகசளத்

சர்ச்சசசைப்பற்றி புகார் / விண்ணப்பம் சசய்தவருடன் கலந்து தபசி
இருவரும் ஒரு தீர்சவ காணலாம்.

பு ார் / விண்ணப்பம் கெய்தவரின் மீ து எனக்கு ஏவதனும் பு ார் ள்

அல்லது விவகாரங்கள் இருந்தால், நீங்கள் இவற்சற மத்திைஸ்தத்தின்

கூடுதைான இலண மற்றும் தனிப்பட்ட கூட்டங் ள்
என்று

மத்திைஸ்தர்

எண்ணினால்,

தரப்புகள்

தபாது முன் சவக்கலாம். அதன் பிறகு, நீங்களும் புகார் / விண்ணப்பம்
சசய்தவரும்

உங்களுக்குள்ள

ஒருவருக்சகாருவர்

மனதார

ஏற்கும்

ஏததனும்
ஓர்

தவறுபாடுகசள

உடன்பாட்டின்

மூலம்

தீர்த்துசகாள்ள முைற்சிக்கலாம்.

நீங்களும்

புகார்

/

விண்ணப்பம்

மத்தியஸ்தத்திற்கு நான் எவ்வாறு தயார் கெய்வது?

சசய்தவரும்

ஒரு

தீர்சவ

எட்டிவிட்டால், உங்களின் உடன்பாட்சடச் சரி பார்க்கவும், உறுதி
சசய்ைவும்

நீங்கள்

இருவரும்

தசர்ந்தத

மத்திைஸ்தசரச்

சந்திப்பீர்கள். மத்திைஸ்தர் உடன்பாட்டின் நிபந்தசனகசளப் பதிவு
சசய்வார், வழக்கும் நிசறவசடயும். அதன் பிறகு, நீங்களும்
/

விண்ணப்பம்

சசய்தவரும் உடன்பாட்டின்

கட்டுப்பட தவண்டும்.

மற்றுசமாரு மத்திைஸ்த

கூட்டத்சதாடருக்கு

சசய்ைலாம்; அல்லது
2.

வழக்கிற்கான
வழக்சக
அனுப்பலாம்.

அடுத்தக்கட்ட
உரிை




நடவடிக்சகசை
பதிவகத்திற்குத்

ஏற்பாடு
எடுக்க
திருப்பி

நல்ல தநாக்கத்துடன் வரதவண்டும்;
ஒருவர்
தவண்டும்,

நிபந்தசனகளுக்குக்

நீங்களும் எதிர் தரப்பும் ஒரு தீர்சவ எட்ட வில்சல என்றால்,

1.

மத்திைஸ்தம் சவற்றிகரமாக அசமை இரு தரப்பினர்களும்:

புகார்

மத்திைஸ்தர் கீ ழ்வருபவற்றில் ஏததனும் ஒன்சறச் சசய்ைலாம்:

கூடுதல் நீக்குப்வபாக் ானது மற்றும் விதிமுலறொராதது
அந்தரங் மானது மற்றும் உரிலமக்குப் பாத மற்ற

புகார்

புகார் / விண்ணப்பம் சசய்தவரின் மீ து உங்களுக்கு ஏததனும் புகார்கள்

அதிகாரிகள் தன்னார்வ

விசாரசணக்குச் சசல்வசதவிட மத்திைஸ்தத்தில் பல அனுகூைங் ள்

குலறந்த கெைவு

என்று

அல்ைது விவ ாரங் ள் இருந்தால்?

கூட்டத்தின் நிலறவு

விலரவான தீர்வு

வந்தீர்கள்

மத்திைஸ்தத்தின்

தீர்வுகசளத்

மத்திைஸ்தர்கள் மற்றும் சமாதான நீதிபதி (ஜஸ்டிஸ் ஆப் பீஸ்) ஆவர்.
நான் ஏன் மத்தியஸ்த கூட்டத்தில்

வருவதால்,

சதரிவிக்கின்றீர்கள்

மத்திைஸ்தத்திற்கு



ஏற்கும் சாத்திைமான

கூடுதலான இசண மற்றும் தனிப்பட்ட கூட்டங்கசளப் சபறலாம்.
நீதித்துசற

மத்திைஸ்தத்திற்கு

சம்மதம்

அக்கசறகசள மத்திைஸ்தரிடம் எடுத்து

சசால்ல இதுதவ சிறந்த சமைம்.

பைனளிக்கும்

மத்திைஸ்தர்கள்,

விண்ணப்பம்

சசய்தவரின் புகாருக்கு அல்லது உங்களுக்கு எதிரான வழக்கிற்கு நீங்கள்

மற்ற

/

மத்தியஸ்தர் யார்?
SCCDR-ரில்

நீங்கள்

தரப்புடனும்

மத்திைஸ்தர் உங்களுக்கு உதவுவார். சர்ச்சசசைத் தீர்த்துக் சகாள்வதும்
மற்றும்

/

கபாருள்படுமா? என் மீ து குற்றவியல் பதிவு ஏவதனும் உண்டாகுமா?



ஒவ்சவாரு

புகார் / விண்ணப்பம் சசய்தவருடன் பகிர்ந்துசகாள்ள உங்களுக்குத்

ஒருவருக்சகாருவர்

கட்டாைப்படுத்த மாட்டார். நீங்களும் புகார் / விண்ணப்பம் சசய்தவரும்
ஒருவருக்சகாருவர்

பு ார்

கதரிவிக் ின்வறன்

வழங்குகிறது

தனிப்பட்ட கூட்டங் ள்

ஒருவருக்சகாருவர்

நான்

ெம்மதம்

அதற்கு பதிலாக, மத்திைஸ்தம் உங்களுக்குக் கீ ழ்க்கண்ட வாய்ப்புகசள

மத்தியஸ்தத்தின் குறிக்வ ாள் என்ன?
நீங்களும்

வருவதால்

வைக் ிற்கு

மற்சறாருவர்

கூறுவசத

ஒருவர்

அக்கசறகசளயும்

தகட்க

மற்சறாருவரின்
எண்ணிப்பார்த்து

நிைாைமாக நடந்துசகாண்டு; மற்றும்


ஒருவருக்சகாருவர்

மனதார

ஏற்கும்

தைாராக

இருக்க

நலன்கசளயும்

ஒருவர்

மீ து

தீர்சவக்

ஒருவர்

கண்டுபிடிக்க

இசணந்து சசைல்பட தைாராக இருக்க தவண்டும்
மத்திைஸ்தம்

நல்ல

சர்ச்சசசைத்

தீர்ப்பதில்

பைன்

அளிக்கக்கூடிைதாக

குறிப்பாக

இருப்பதுடன்

அசமை,

நீங்கள்

ஒருவருக்சகாருவர்

மனதார ஏற்கும் தீர்வுகசள எட்ட திறந்த மனதுடன் வரதவண்டும்.
மத்திைஸ்தர் உங்களின் வழக்சக முடிவு சசய்ை மாட்டார். அதனால்,
நீங்கள்

சரி

என்றும்

மற்ற

தரப்பு

தவசறன்றும்

நம்பச்சசய்ை முைற்சிக்க அவசிைமில்சல.
மத்திைஸ்தத்திற்கு

தகள்விகசளப்பற்றி
உதவிைாக இருக்கும்.

வருவதற்கு

தைாசித்து

முன்

அவசர

நீங்கள்

சவத்துக்சகாள்வது

நீங்கள்

பின்வரும்

உங்களுக்கு

