என் மத்தியஸ்த கூட்டத்தொடருக்கு
நான் எவ்வாறு தயார் செய்ய வேண்டும்?
மத்தியஸ்த 
கூட்டத்தொடர் 
இடம்
பெறுவதற்கு முன்பு உங்களின்  வழக்கைப்
பற்றி  உங்களின்  வழக்குரைஞர�ோடு கலந்து
பேசுங்கள்.  ஒரு தீர்வை எவ்வாறு எட்டுவது
என்பதை ஆராய்வது தான் மத்தியஸ்தத்தின் 
ந�ோக்கமே  அன்றி  யார்  மீ து தவறு
உள்ளது என்பதை  ஆராய அல்ல  என்று
நினைவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.   பின் 
வரும்
விவகாரங்களைப்பற்றி  உங்களின் 
வழக்குரைஞர�ோடு நீங்கள் கலந்து பேசலாம்:
●

இந்த சர்ச்சையைத் தீர்ப்பதற்குக் கருத்தில்
எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டிய உங்களின் 
முதன்மையான அக்கறைகள் (எ.டு. பணம்
சார்ந்த  இழப்பீடு, மற்ற தரப்போடுடனான 
உறவைக் காப்பது அல்லது தவறிழைத்ததை 
ஒத்துக்கொள்வது.)

●

உங்கள் வழக்கில் உள்ள பலங்கள் மற்றும்
பலவனங்கள்
ீ
யாவை, மற்றும் வழக்கை 
விசாரணைக்கு
எடுத்து செல்வதால்
ஏற்படக்கூடிய இடர்கள்;

●

வழக்கை  விசாரணைக்கு எடுத்து செல்ல 
ஏற்படக்கூடிய செலவு
(எ.டு. நேரம்,
சட்ட செலவு
மற்றும்
நற்பெயருக்கு
ஏற்படக்கூடிய
கலங்கம்) மேலும்
அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ள நீங்கள் தயாரா 
என்ற கேள்வி;

●

சர்ச்சையை  மத்தியஸ்தத்தின்  மூலம்
தீர்த்துக�ொள்ளக்கூடிய
சாத்தியமான 
வழிகள் மற்றும் இந்த ய�ோசனைகளுக்கு
மற்ற தரப்பிடமிருந்து
எவ்வகை 
எதிர்செயல் வரக்கூடும்.

திறந்த  மனத�ோடிருங்கள். நீங்கள்   மற்ற  
தரப்போடு
ஒப்பந்த ந�ோக்குடன் 
கலந்துரையாடுவதே 
மத்தியஸ்தத்தின் 
ந�ோக்கமாகும். இந்த செயல்முறை வெற்றி 
பெற,   மற்ற  தரப்பு கூறுவதைக் கேட்க 
நீங்கள் தயாராக இருக்க  வேண்டும். எல்லா 
தரப்பினர்களுக்கும் சாதகமாக இருக்கும் ஓர் 
உடன்பாட்டை  அடைய மத்தியஸ்தருடனும்  
மற்ற  தரப்புடனும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட 
வேண்டும்.

நீங்கள் ஓர் அமைப்பின் அல்லது நிறுவனத்தின் 
பிரதிநிதியாக
இருந்தால்,
ஒப்பந்த 
ந�ோக்குடன் 
கலந்துரையாடுவதற்காகவும்
முடிவை 
நிர்ணயிப்பதற்குமான 
முழு
அதிகாரம் உங்களுக்கிருப்பதை உறுதிசெய்து
க�ொள்ளுங்கள்.
நீங்கள்
யாரையேனும்
கலந்தால�ோசிக்க 
வேண்டுமென்றால்,
மத்தியஸ்த கூட்டத் த�ொடரின் ப�ோது அவரைத் 
த�ொலைபேசியில் த�ொடர்புக்கொள்ள முடியும்
என்பதை உறுதி செய்துக்கொள்ளுங்கள்.
சர்ச்சையுடன் த�ொடர்புடைய
எல்லா 
ஆவணங்களையும் தயவு செய்து
உடன் க�ொண்டுவாருங்கள்.
கடிதங்கள்,
மின்  அஞ்சல்
பரிமாற்றங்கள்,
விவரப்
பட்டியல்கள்,
ஒப்பந்தம்
சார்ந்த 
உடன்படிக்கைகள், நிபுணத்துவ அறிக்கைகள்
மற்றும் புகைப்படங்கள் ஆகியவை  இதில்
அடங்கலாம்.
தயவுசெய்து முன்னதாகவே வந்துவிடுங்கள்.
கலந்துரையாடலுக்குப் ப�ோதிய நேரத்தை 
ஒதுக்குங்கள்.
நீதிமன்ற  மத்தியஸ்த செயல்முறையை 
விளக்கும் வடிய�ோவைக்
ீ
நீங்கள் www.statecourts.gov.sg
(மத்தியஸ்தம் / சர்ச்சையைத் தீர்க்க மாற்று
தீர்வு பற்றிய தகவல்) இணையத்தளத்தில்
காண விரும்பலாம்.

ப�ொறுப்பு அறிவிக்கை:
இந்த கையேடு ப�ொது தகவலுக்கு
மட்டும் தயாரிக்கப்படுகிறது.
இது சட்ட ஆல�ோசனைக்கு
மாற்றானதல்ல.  உங்களின் 
வழக்கிற்குச் சட்ட ஆல�ோசனை 
தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஒரு
வழக்கறிஞரின் ஆல�ோசனையைப்
பெற வேண்டும். இந்த கையேட்டின் 
ப�ொருளடக்கத்திலிருந்து
மற்றும் அதன் த�ொடர்பாக
எழும் ஏதேனும் மற்றும் எல்லா 
ப�ொறுப்புகளிலிருந்தும் பதிப்பாளர்கள்  
மறுப்புரிமை பெற்றுள்ளனர்.

அரசு
நீதிமன்றங்களின்
சர்ச்சைத் தீர்வு
நிலையம்

பல முறை மத்தியஸ்த கூட்டங்கள் நடத்தியும்
எந்த ஓர் ஒப்பந்தமும் இடம்பெறவில்லை 
என்றால் என்ன நடக்கும்?
ஒரு வழக்கை  மத்தியஸ்தம் மூலம் தீர்க்க 
முடியவில்லை என்றால், ஒரு குறிப்பிட்ட கால
வரம்புக்குள் இந்த  விவகாரம் நீதிமன்றத்தில்
விசாரிக்கப் பட தேவையான நடவடிக்கைகளை 
(எ.டு.
முதன்மை 
விசாரணை
பிரமாண 
சான்றுகளைத் தாக்கல் செய்வது ப�ோன்ற)
எடுக்குமாறு தரப்பினருக்கு உத்தரவிடப்படும்.
இது ப�ோன்ற  ஒரு வழக்கு ஒரு நீதிபதியின் 
முன்னிலையில் விசாரணை நீதிமன்றங்களில்
விசாரிக்கப்படும்.
உங்களின் 
வழக்கை 
மத்தியஸ்தம் செய்த  நீதிபதியே  நீதிமன்ற 
வழக்கை  விசாரிக்கும்
நீதிபதியாக
இருக்க 
மாட்டார். மத்தியஸ்த  நடைமுறையின் ப�ோது
பகிர்ந்துக�ொண்ட தகவல்கள் அந்தரங்கமாகவே 
வைத்துக�ொள்ளப்படும். வழக்கை  விசாரிக்கும்
நீதிபதியிடம் அவை தெரிவிக்கப்படமாட்டா.

அரசு நீதிமன்றங்கள்
1 Havelock Square
Singapore 059724
Tel: 1800-JUSTICE (1800-5878423)
www.statecourts.gov.sg

● மத்தியஸ்தம் என்றால் என்ன?
● ஒரு வழக்கு விசாரணையிலிருந்து நீதிமன்ற 
மத்தியஸ்தம் எவ்வாறு வேறுபடுகிறது?
மற்றும் இதர தகவல்கள்
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மத்தியஸ்தத்திற்குத் தயார் செய்வது
மத்தியஸ்தம் என்றால் என்ன?

என் மத்தியஸ்த கூட்டத் த�ொடரில் என்ன நடக்கும் என்று நான் எதிர்பாக்கலாம்?

ஒரு சர்ச்சையை  நீதிமன்ற  விசாரணையின்றி தீர்ப்பதற்கு மத்தியஸ்தம் ஒரு வழியாகும். தரப்பினர்கள் அவர்தம் சர்ச்சையின் த�ொடர்பில்
ஒருவருக்கொருவர் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க ஒப்பந்தத்திற்கு வர மத்தியஸ்தர் அவர்களுக்குத் துணையாக இருந்து ஊக்குவித்து வழிகாட்டுவார்.

உங்களின்  சர்ச்சை  ஒரு நீதிபதியால் அல்லது அரசு நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிங்கப்பூர்  சமரச நிலையம் ஆகியவற்றால் பயிற்சி  மற்றும்
சான்றளிக்கப்பட்ட ஒரு தன்னார்வ மத்தியஸ்தரால் மத்தியஸ்தம் செய்யப்படும்.

ஒரு வழக்கு விசாரணையிலிருந்து நீதிமன்ற மத்தியஸ்தம் எவ்வாறு வேறுபடுகிறது?

காரணக்கூறுகள்
முடிவை நிர்ணயிக்கும்
அதிகாரம்

மத்தியஸ்தம்
உங்களின்  சர்ச்சையில் யார்  மீ து குற்றமுள்ளது என்று மத்தியஸ்தர் 
தீர்ப்புரைக்கவ�ோ நிர்ணயிக்கவ�ோ மாட்டார்.
உங்களுக்கு இடையிலான  சர்ச்சையைத் தீர்த்து க�ொள்ளலாமா,  
அவ்வாறு தீர்த்து க�ொண்டால் தீர்வின்  விவரங்கள் எவ்வாறு இருக்கும்
என்பனவற்றை  நீங்களும் மற்ற தரப்புமே முடிவு செய்வீர்கள்.

இரகசியத்தன்மை

மத்தியஸ்த  கூட்டத்தின் ப�ோது எல்லா தரப்பினர்களுக்கும் இடையே 
நடைபெறும்
கலந்துரையாடல்
அந்தரங்கமாகவும்
இரகசியமாகவும்
வைத்துக்கொள்ளப்படும். நீங்களும் மற்ற தரப்பும் ஓர்  ஒப்பந்தத்தை 
எட்டிவிட்டால்,
உங்களின்  ஒப்பந்தத்தைக்
குறித்த  விவரங்களை  
இரகசியமாக வைத்துக்கொள்ளவும் நீங்கள் முடிவு செய்யலாம்.

உங்களின் மத்தியஸ்த கூட்டத் த�ொடர் மூன்று மணி நேரம் நீடிக்கும். கூட்டத் த�ொடரின் இறுதியில் நீங்களும் மற்ற தரப்பும் ஒரு தீர்வை 
எட்டலாம். தகுந்த வழக்குகளில், மற்றும�ொரு மத்தியஸ்த கூட்டத் த�ொடருக்கு வருமாறு நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படலாம்.
ஒவ்வொரு மத்தியஸ்த கூட்டத்தொடரிலும் வழக்கமாக கீ ழ்க்கண்ட செய்படிகள் இருக்கும்.
●

வழக்கு விசாரணை
வழக்கு விசாரணையின் ப�ோது ஒரு நீதிபதியிடம் அதிகாரம்
வழங்கப்படுவதால், சாட்சியத்தைக் கேட்டப்பின்  அவர் 
எடுக்கும் முடிவுக்கு நீங்கள் கட்டுப்பட வேண்டும்.

வழக்கு
விசாரணைகளைப்
அனுமதிக்கப்படுவர்.

பார்க்க 

மத்தியஸ்தர்
மற்றும்
வழக்குரைஞர்களுக்கு
இடையே 
ஆரம்ப சந்திப்பு

மத்தியஸ்த  கூட்ட கலந்துரையாடல்கள் “உரிமைக்குப் பாதகமற்றவை,”
அதாவது,   நீங்கள�ோ, மற்ற தரப்போ  கூறியவைப் பின் த�ொடர்கிற 
வழக்கில் உங்களுக்கு எதிரான சாட்சியமாக பயன்படுத்தப்படமாட்டா.

●

●
மத்தியஸ்தர் எல்லா 
தரப்பினர்களையும்
வழக்குரைஞர்களையும்
சந்திப்பார்

●

மத்தியஸ்த செய்முறைகளை 
உங்களுக்கும்
மற்ற தரப்பிற்கும்
மத்தியஸ்தர் அறிமுகம் செய்து வைப்பார்.
சர்ச்சையைப்
பற்றி பேச
உங்கள்
ஒவ்வொருவருக்கும் வாய்ப்பளிக்கப்படும்.
பிரச்சனைகளைப் பற்றி  கலந்துரையாட 
மத்தியஸ்தர் 
துணையாக
இருந்து
ஊக்குவிப்பார்.
உங்களின் 
கருத்துகளைப்
பகிர்ந்து
க�ொள்ளவும் மற்ற தரப்பு கூறுவதைக்
கேட்கவும் தயாராக இருங்கள்.

ப�ொதுமக்கள்
●

●

தீர்வு ஏதும் இல்லாமல் வழக்கு விசாரணைக்குச் சென்றால், வழக்கு
விசாரணை வேற�ொரு நீதிபதியின் முன் நடைபெறும்.

உரிமைக்குப் பாதகமற்றவை

வழக்கமாக,
உங்கள்
சர்ச்சையில்
உள்ள  நுணுக்க  விவரங்களைப்பற்றியும்
மத்தியஸ்த  கூட்டத் த�ொடரின் ப�ோது
கலந்து பேசவேண்டிய விவகாரங்களைப்
பற்றியும்
வழக்குரைஞர்கள்
மத்தியஸ்தரிடம் சுருக்கமாக கூறிவிடுவர்.
இவ்வேளையில்,
நீங்களும்
மற்ற 
தரப்பும் மத்தியஸ்த  அறையில் இருக்க 
தேவையில்லை.

●

ஒரு வழக்கு விசாரணையில் நீங்கள் கூறும் அனைத்தும்
சாட்சியமே. மேலும், அவை  உங்களுக்கு எதிராகவும்
பயன்படுத்தப்படலாம்.

மத்தியஸ்தத்தின் நிறைவு
●

நீங்களும் மற்ற தரப்பும் ஒரு தீர்வை 
எட்டியவுடன், இருவரும் அவரவருடைய
வழக்குரைஞர்களுடன் தீர்வின் 
நிபந்தனைகளைப் பரிசீலனை செய்யவும்
உறுதிப்படுத்தவும்
மத்தியஸ்தரைச்
சந்திப்ரபீ ்கள்.
இத்தீர்வு நிபந்தனைகள் ஒரு நீதிபதியின் 
முன்னிலையில் பதிவுச் செய்யப்படும்.

●
மத்தியஸ்தருக்கும்
ஒவ்வொரு தரப்புக்கும்
(வழக்குரைஞருடன்)
இடையிலான தனி  
சந்திப்புகள்

●

●
நீக்குப�ோக்கானது

மத்தியஸ்த நடைமுறை நீக்குப�ோக்கானது மற்றும் முறைசாராதது.

வழக்கு விசாரணை முறைசார்ந்த ஒன்றாகும்.

செலவு

மத்தியஸ்தத்தின்  மூலம் குறைவான நேரத்தில் உங்களின் சர்ச்சையைத் 
தீர்த்துக்கொள்ளும் ப�ோது, ப�ொதுவாக அதன் செலவும் குறைவே.
அத�ோடு, வழக்கு விசாரணைக்கான  (உரிமையியல் வழக்குகளுக்கு)
சட்டச் செலவையும் மிச்சப்படுத்தலாம்.

முதல் நாள் வழக்கு விசாரணைக்குப் பிறகு நீதிமன்ற 
விசாரணைக்கான கட்டணங்கள் விதிக்கப்படும்.
நீதிமன்ற  விசாரணைக்கான  கட்டணங்களைத் தவிர்த்து,
வழக்கு
விசாரணைக்குச் செல்வதற்கும்
அதற்கு
ஆயத்தமாவதற்கும் உள்ள  சட்டச் செலவையும் நீங்கள்
செலுத்த வேண்டும்.

தேவை 
இருப்பின்,
மத்தியஸ்தர் 
உங்களைய�ோ 
மற்ற தரப்பைய�ோ 
அவரவரின் 
வழக்குரைஞர்களுடன் 
தனியாக சந்திப்பார்.
மேலும் உள்ள  மற்ற  விவகாரங்களையும்
அக்கறைகளையும்
மத்தியஸ்தர�ோடு
கலந்துரையாடவும், தீர்வுக்கான 
சாத்தியமான 
விருப்பத்தேர்வுகளை 
ஆராயவும் இதுவே சமயம்.
நீங்கள்
மத்தியஸ்தர�ோடு
பகிர்ந்துக�ொண்டவற்றை  அவர்  மற்ற 
தரப்பிடம் கூறலாம் என்று நீங்கள்
அனுமதி  வழங்கினால் மட்டுமே  அவை 
பகிர்ந்துக�ொள்ளப்படும்.
ஒவ்வொரு வழக்கின்  சூழ்நிலையைப்
ப�ொறுத்து இது ப�ோன்ற  பல தனி
சந்திப்புகள் இடம்பெறலாம்.

