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பயனாளர் வழிகாட்டி  

சட்ட நடவடிக்கைைளில் நிறுவனங்ைள் சார்பில் பிரதிநிதிக்ைக் கைாரும் 

வழக்ைறிஞர் அல்லாதவர்ைள், வகரயறுக்ைப்பட்ட பபாறுப்புரிகை 

கூட்டாண்கை(LLPs) அல்லது குழுைம் ஆக்ைப்படாத ைழைங்ைள் 
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இந்த வழிகாட்டியின் உள்ளடக்கம் தகவலுக்கான ஒப்புவிப்பு மட்டும் தான். மமலும், 

அவவ நீதிமன்றத்வதக் கட்டுப்படுத்தாது. இந்த வழிகாட்டி உங்களுக்குச்  சட்ட 

ஆம ாசவன அளிப்பதற்கு அல் , மாறாக, வழக்கறிஞர் அல் ாதவர்கள் ஒரு 

நிறுவனத்வத, LLP-ஐ அல் து  குழுமம் ஆக்கப்படாத கழகங்கவளப் (இதன் பிறகு 

“கம்பபனி1” என்று இந்த வழிகாட்டியில் குறிக்கப்படும்) பிரதிநிதிக்க நீதிமன்றத்திடம் 

அனுமதி பபறக்மகார குவறந்தபட்ச பபாது தகுதி மதவவகவளப் பற்றி நன்றாகப் 

புரிந்துபகாள்வதற்காகத் தான்.  

தகுதி மதவவகள் சம்பந்தமாக ஏதாவது மகள்விகள் இருந்தால், தயவு பசய்து சட்ட 

ஆம ாசவனவயப்  பபறவும். சட்ட மசவவ ஒழுங்குமுவற ஆவையம் (LSRA) 

தகுதிபபற்ற வழக்கறிஞர்கள்  தகவல் பதாகுதிவயப்  பராமரிக்கிறது. மமலும், இவத 

சட்ட அவமச்சின் www.minlaw.gov.sg/eservices/Isra-home/- என்னும் இவையத்தளத்தில் 

காை ாம். மமலும்,  1800-CALL-LAW (1800 2255 529) அல் து +65 2255 529 

(பவளியூரி ிருந்து அவழக்க) என்ற பதாவ மபசி எண்களில் LSRA-ஐ 

பதாடர்புபகாள்ள ாம். 

1“கம்பபனி”, LLP-கவளயும் சி  குழுமம் ஆக்கப்படாத கழகங்கவளயும் உள்ளடக்கும். குழுமம் ஆக்கப்படாத 

கழகங்கள் சார்பில் பிரதிநிதிக்க விரும்பினால், இந்த வழிகாட்டி கூட்டாண்வம அல் ாத அல் து பதிவு 

பசய்யப்படாத பதாழிற்சங்கங்கள் உள்ளடக்கிய குழுமம் ஆக்கப்படாத கழகங்களுக்கு மட்டும் பபாருந்தும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பயனாளர் வழிைாட்டியின் கநாக்ைம் 

http://www.minlaw.gov.sg/eservices/Isra-home/-
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யார் ஒரு ைம்பபனிகயப் பிரதிநிதிக்ைலாம்? 

ஒரு சட்ட நடவடிக்வகயில் பிரதிகளாக அல் து பிரதிவாதிகளாகச் சம்பந்தப்பட்ட 

கம்பபனிகள், வழக்கமாக தகுதிப்பபற்ற வழக்கறிஞர்களால் பிரதிநிதிக்கப்படமவண்டும். 

இருப்பினும், சட்ட நடவடிக்வகயில் கம்பபனி சார்பில் அதிகாரி ஒருவர் வாதிட 

கம்பபனியால் அதிகாரமளிக்கப்பட்டிருந்தால் மற்றும் வழக்கு சூழ்நிவ காரைமாக அந்த 

அதிகாரிவயக்  கம்பபனி சார்பில் வாதிட வவப்பது உகந்ததாக இருக்கும் என்று நீதிமன்றம் 

திருப்தியவடந்தால், கம்பபனி சார்பில் அதிகாரி ஒருவவர வாதிட மகாரும்  மனுவவ 

நீதிமன்றம் அனுமதிக்க ாம்.    

 

ஒரு ைம்பபனிகயப் பிரதிநிதிக்கும் நீதிைன்ற அனுைதி ைம்பபனியின் அதிைாரி 

எனப்படும் எவருக்கு அளிக்ைப்படலாம்? 

சட்ட நடவடிக்வககளில் எல் ா கம்பபனி அதிகாரிகளும் கம்பபனி சார்பில் பிரதிநிதிக்க 

அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள். நீதிமன்ற விதிகள் ஆவை 1 விதி 9(6)கீழ் (அத்தியாயம் 322, 

விதி 5, 2014 திருத்திய பதிப்பு), கீழ்வரும் அதிகாரிகள் மட்டும் தான் கம்பபனிவயப்  

பிரதிநிதிக்க அனுமதிக்கப்பட ாம்.  

அ) ஒரு கம்பபனியின் இயக்குனர் அல் து பசய ாளர், அல் து கம்பபனியால் 

நிர்வாகப் பபாறுப்பு பகாடுக்கப்பட்டவர். 

ஆ)  ஒரு LLP பதாடர்பில், LLP- இல் ஒரு பங்காளி அல் து மம ாளர். 

இ) குழுமம் ஆக்கப்படாத கழகங்கள் சார்பில் (கூட்டாண்வம அல் ாத அல் து பதிவு 

பசய்யப்படாத பதாழிற்சங்கங்கள்), குழுமம் ஆக்கப்படாத குழுவின் தவ வர், 

பசய ாளர், அல் து எந்த உறுப்பினரும் பிரதிநிதிக்க ாம்.  
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எவ்வாறு ைனு பசய்யப்படகவண்டும்? 

சட்ட நடவடிக்வககளில் கம்பபனிவயப் பிரதிநிதிக்க ஓர் அதிகாரிக்கு நீதிமன்றம் அனுமதி 
வழங்கமவண்டுபமன்றால், உறுதிபமாழி ஆவைத்துடன் (Affidavit), வகுத்துவரக்கப்பட்ட 

படிவத்தில்  (படிவம் 60) சம்மன்வைத் (Summons) தாக்கல் பசய்து, ஒரு முவறயான மனு 

கம்பபனியால் பசய்யப்படமவண்டும். மாதிரி பூர்த்தி படிவங்கள்  ானட் மசவவ இ ாக்கா- 
இன் (LawNet Service Bureau)  www.elitigation.sg/_layouts/IELS/Home/SBForms.aspx என்ற 

வவ த்தளத்தில் இருந்து பதிவிரக்க ாம்.   

சம்மன்ைும் உறுதிபமாழி ஆவைமும், LawNet Service Bureau மூ ம், அலுவ க மநரங்களில் 

கீழ்கானும் இடத்தில் தாக்கல் பசய்யப்பட ாம். 

 Level 1, Supreme Court building,  1 Supreme Court Lane, S(178879) அல் து  

 133 New Bridge Road, Chinatown Point#19-01/02, S(059413) 

பபாருந்தத்தக்க ஆவை தாக்கல் மற்றும் மசவவ இ ாக்கா வகமுவற வகயாளுவகக் 

கட்டைங்கள்  பசலுத்தப்பட மவண்டும். $1மில் ியன் வவர மதிப்புள்ள வழக்குகளுக்கு $100 

பவள்ளி மற்றும் $1 மில் ியன் மிவகயான மதிப்புள்ள வழக்குகளுக்கு $200 பவள்ளி என்ற 

வதீத்தில், சம்மன்ஸ் மனுவிற்கு தாக்கல் கட்டைம் பசலுத்த மவண்டும்.  உறுதிபமாழி 
ஆவைங்கள்  ஒவ்பவாரு பக்கத்திற்கும் $2 பவள்ளியாகவும், ஒவ்பவாரு உறுதிபமாழி 
ஆவைத்திற்குக் குவறந்த பட்சக் கட்டைமாக $50 பவள்ளி வசூ ிக்கப்படும். நீதிமன்ற 

விதிகள், பிற்மசர்க்வக B -இல்  (Appendix B) நீதிமன்ற தாக்கல் கட்டைங்கள் காைப்பபறும். 

மசவவ இ ாக்கா கட்டைங்கள் www.elitigation.sg/_layouts/IELS/Home/SBfees.aspx -இல் 

காைப்பபறும். 

மசவவ இ ாக்கா சம்பந்தமாக மமலும் விவரம் மதவவப்பட்டால், அவர்கள் அலுவ கத்வத 

(65) 6337 9164 என்ற பதாவ மபசி எண்ைில் பதாடர்புபகாள்ளவும் அல் து  

www.elitigation.sg/_layouts/IELS/Home/SBAbout.aspx என்ற அவர்களின் 

இவையத்தளத்வதப் பார்க்கவும் அல் து supremesb@crimsonlogic.com.sg –க்கு மின்னஞ்சல் 

அனுப்பவும்.  

தாக்கல் பசய்வதற்கு ஒரு சம்மன்ஸ் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டப்பிறகு, விசாரவை மததியுடன் 

ஒரு சம்மன்ஸ் (SUM) எண்வையும் நீதிமன்றம் வழங்கும். பபாருந்தத்தக்க விதிகள் மற்றும் 

நவடமுவறக்குப் பபாறுத்தமாக, எல் ா தரப்பினருக்கும் அந்த  சம்மன்வையும், எல் ா 

ஆவைங்கவளயும் சார்வு பசய்யமவண்டும் என்பவதக் கவனத்தில் பகாள்ளுங்கள். 

பபாதுவாக,  சம்மன்ைுகள் சாதாரை மசவவ மூ ம் சார்வு பசய்யப்படுகிறது, 

உதாரைத்திற்கு, பதாவ பிரதி அல் து அஞ்சல் மூ ம், முத ியன, ஆவை 62 விதி 6-ஐ 

பார்க்கவும். ஆவைங்கள் சார்வு பசய்வது பற்றி மமலும் விவரம் அறிய, 

மற்றவற்றிற்கிவடயில் நீதிமன்ற விதிகள் ஆவை 32-ஐ மற்றும் 62-ஐ (அத்தியாயம் 322, விதி 
5, 2014 திருத்தியப் பதிப்பு) பார்க்க ாம்.   

 

சட்ட நடவடிக்கைைளில் ைம்பபனிகயப் பிரதிநிதித்தல்  

http://www.elitigation.sg/_layouts/IELS/Home/SBForms.aspx
http://www.elitigation.sg/_layouts/IELS/Home/SBfees.aspx
http://www.elitigation.sg/_layouts/IELS/Home/SBAbout.aspx
mailto:supremesb@crimsonlogic.com.sg
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ஆதரவு உறுதிபைாழி ஆவணங்ைளில் (Supporting Affidavit) கவண்டப்படுவன  

மனு விசாரவைக்குக் குறிக்கப்பட்டத்  மததி மற்றும் மநரத்தின் மபாது, எல் ா தரப்பினரும் 

உச்ச நீதிமன்றத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட இடத்தில் விசாரவைக்கு வரமவண்டும். 

கம்பபனிவயப்   பிரதிநிதிக்க நீதிமன்றத்தின் அனுமதிவயப் பபறக்மகாரும் அதிகாரி 

மனுவில் எழும் எல் ா பதாடர்புவடயக் காரியங்கவளக் குறித்து நீதிமன்றத்தில் 

எடுத்துவரக்க தயாராக இருத்தல் மவண்டும். நீதிமன்றத்தின் தன்விருப்புரிவமவயப் 

பபாறுத்து விசாரவை அவ்வப்மபாது மவறு மததிக்கு மாற்றப்பட ாம். அவ்வாறு 

மாற்றப்படும்மபாது வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட எல் ா தரப்பினருக்கும் 

கடிதப்மபாக்குவரத்தின் வழி அறிவிக்கப்படும். வார அடிப்பவடயில் எல் ா நிச்சயிக்கப்பட்ட 

விசாரவைகவள www.supremecourt.gov.sg இவையவாச ில் காை ாம்.  

சட்ட நடவடிக்வகயில் கம்பபனிவயப் பிரதிநிதிக்க நியமிக்கப்படும் அதிகாரிவயத் தவிர்த்து 

மவறு ஓர் அதிகாரி உறுதிபமாழி ஆவைத்வத பசய்தல் மவண்டும். அதாவது, நீங்கள் 

கம்பபனிவயப்   பிரதிநிதிக்கக் மகாரும் மனுவாகயிருந்தால் அந்த மனுவவ ஆதரிக்கும் 

உறுதிபமாழி ஆவைத்வத  நீங்கள் பசய்ய முடியாது.  

உறுதிபமாழி ஆவைங்கள் என்றால் என்ன, மற்றும் உறுதிபமாழி ஆவைங்கவள எவ்வாறு 

தாக்கல் பசய்வது என்பனவற்வறப் பற்றிய பபாது தகவல்களுக்குத் தயவுபசய்து சிங்கப்பூர் 

உச்ச நீதிமன்ற இவையத்தளமான www.ifaq.gov.sg/SUPREMECOURT/appa/fcd_faqmain.aspx.–ல் FAQ 

பிரிவவ காைவும். “வழக்காடல் வழிமுவற”, அதவனத் பதாடர்ந்து “நீதிமன்றப் பத்திரங்கள் 

தயாரித்தல்” என்பவத இடது பக்க பத்தியி ிருந்து மதர்வு பசய்யவும்.    

மமலும், சட்ட நடவடிக்வககளில் கம்பபனிவயப் பிரதிநிதிக்க உங்கவள 

நியமிக்கப்படுவதற்கான மனு என்றால் உறுதிபமாழி ஆவைங்கள் கீழ்வரும் 

மதவவயானவற்வறக் பகாண்டிருக்க மவண்டும். 

1)    உறுதிபமாழி ஆவைம் கீழ்வருவனவற்வறத் பதரிவிக்க மவண்டும்:  

   அ) கம்பபனியின் அதிகாரி என்ற முவறயில் உங்கள் பதவி; 

   ஆ) கம்பபனியின் சார்பாக பசயல்புரிய அதிகாரம் எந்த மததியில் 

வழங்கப்பட்டது; 

   இ) நீங்கள் பசயல்புரிய எவ்வாறு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது; மற்றும் 

    ஈ) கம்பபனியின் சார்பாக பசயல்புரிய ஏன் நீங்கள் அனுமதிக்கப்பட மவண்டும். 
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2) இந்த நடவடிக்வககளில் கம்பபனிவயப் பிரதிநிதிக்க ஏன் அது ஒரு தகுதிப்மபற்ற 

வழக்கறிஞவர அமர்த்த முடியவில்வ , வழக்கு எவ்வளவு சிக்க ானது, மற்றும் 

விவாதத்திற்குறியக் காரியங்கள், மற்றும் உங்கள் கம்பபனியின் வழக்கு 

ப வனீமாக அல் து ப மாக இருக்கிறதா என்பனவற்வற எடுத்துவரக்க மவண்டும். 

 

3) நடவடிக்வககளில் உங்களால் உதவி வழங்கமுடியும் என்பவதப் பற்றியும், மற்றும் 

நடவடிக்வகயின் மபாது நீதிமன்றம் பிரப்பிக்கும் உத்தரவுகவளயும் 

கட்டவளகவளயும் புரிந்து பகாள்ளவும், உடன்படவும் இயலும் என்பவதப் பற்றியும் 

நீதிமன்றம் திருப்தி அவடய மவண்டும் என்பதால், கம்பபனிக்காக இந்த வழக்வகக் 

வகயாள உங்களின் திறவமவயப் பற்றிய விவரங்கவள (உதாரைமாக, உங்கள் 

தகுதி, பமாழி ஆற்றல், சிங்கப்பூரில் அல் து மவறிடத்தில் தங்குகிறரீ்களா, அல் து 

நீங்கள் திவால் நிவ யி ிருந்து விடுவிக்கப்படாதவரா) உறுதிபமாழி ஆவைம் 

பகாண்டிருக்க மவண்டும். 

 

4) கம்பபனி சார்பாக பசயல்பட அதிகாரம் அளிக்கும் கம்பபனியின் பத்திரத்தின் நகல் 

இருத்தல் மவண்டும் (உதாரைத்திற்கு, பசயல்படுதற்கான அதிகாரப்பத்திரம் (Warrant 

to Act) அல் து மவறு ஆவைம்). 

 

5) மனுவுக்கு ஆதரவான பத்திரங்கள் உறுதிபமாழி ஆவைத்தில் சான்றாவைமாக 

இவைக்கப்பட மவண்டும். உதாரைத்திற்கு, நிதிபபறும் வாய்ப்பு இல் ாத நிவ  

காரைமாக கம்பபனி ஒரு வழக்கறிஞவர அமர்த்த இய வில்வ  என்று 

உறுதிபமாழி ஆவைத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தால், கம்பபனியின் பபாருளாதார நிவ  

சம்பந்தமான பத்திர ஆதாரங்கள் இவைக்கப்பட மவண்டும்.   

கவண்டப்படுவனவற்கற எங்கை ைாணலாம் 

நீதிமன்ற விதிகள் ஆவை 1 விதி 9 ( அத்தியாயம் 322, விதி 5, 2014 திருத்திய பதிப்பு), குறிப்பாக 

உள்பத்தி (4)-ஐ காைவும். நீதிமன்ற விதிகவள www.supremecourt.gov.sg/rules/court-

processes/rules-of-court என்ற இவையத்தளத்தில் காை ாம்.  

வழக்கறிஞர்கள் அல் ாதவர்கள் சட்ட நடவடிக்வககளில் கம்பபனிகள் சார்பில் பிரதிநிதிக்க 

மகாரும் மனுக்கவள நீதிமன்றம் எவ்வாறு ஆராய்கின்றது என்பவதப் பற்றி விளக்கும் 

நீதிமன்ற தீர்ப்புகளும் உள்ளன. Bulk Trading SA v Pevensey Pte Ltd and another [2015] 1 SLR 538 மற்றும் 

Allergan, Inc and another v Ferlandz Nutra Pte Ltd[2015] 1 SLR 94 என்ற வழக்குகள்  உள்ளடங்கும். 
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ைனு சம்பந்தைாை நீதிபதி என்ன ஆகண வழங்ைலாம்? 

தீர்ப்பு வழங்கும் முன்னர் மனுதாரர்களின் எல் ா வாதங்கவளயும் நீதிபதி பரிசீ வன 

பசய்வார். அவர் மனுவவ ஏற்றுக்பகாள்ள ாம் அல் து தள்ளுபடி பசய்ய ாம், 

மமலும்/அல் து மவறு தகுந்த ஆவைவயப் பிரப்பிக்க ாம். ஆகமவ, மனு தாக்கல் பசய்ய 

எல் ா மதவவகவளயும் பூர்த்தி பசய்திருந்தாலும் கூட, வழக்கு சூழ்நிவ  காரைமாக, ஒரு 

நபர் கம்பபனிவயப் பிரதிநிதிக்க அனுமதிப்பது தகுந்ததல்  என்று நீதிபதி கருதினால், அவர் 

மனுவவத் தள்ளுபடி பசய்ய ாம். 

மமலும், நீதிபதி எடுக்கக்கூடிய இன்பனாரு முடிவு என்னபவன்றால், அவர் குறிப்பிட்ட 

நிபந்தவனகமளாடு ஒரு நபர் கம்பபனிவயப் பிரதிநிதிக்க அனுமதிக்க ாம். அந்த 

நிபந்தவனகளின் உதாரைங்கவள Bulk Trading SA v Pevensey Pte Ltd and another [2015] 1 SLR 538 

என்ற வழக்கில் காை ாம். இந்த வழக்கில் கீழ்வரும் நிபந்தவனகளுடன் அதிகாரி 

கம்பபனிவயப் பிரதிநிதிக்க நீதிமன்றம் அனுமதித்தது. 

அ)  இந்த சட்ட நடவடிக்வககளில் அந்த அதிகாரி எல் ா காரியங்கள் குறித்தும், அமத 
மவவளயில் நீதிமன்ற ஆவைங்கவளச் சார்வு பசய்வதற்காகவும்    
பதாடர்புபகாள்ளும்படி இருத்தல் மவண்டும். அதனால், அவருவடய வடீ்டு    
முகவரி மற்றும் பதாவ மபசி எண்கவள வழங்கும் படி ஆவை    
பிறப்பிக்கப்பட்டது.   

ஆ)  நீதிமன்றம், அந்த கம்பபனிக்கு எதிராக இறுதியில் தீர்ப்பளித்தால், சட்ட 

பச வுகவளச் பசலுத்த ஒரு வாக்குறுதிவயக் (பபாறுப்மபற்பு) பகாடுக்க மவண்டும்; 

மற்றும்  

இ)  கம்பபனிக்கு எதிராக பிறப்பிக்கக்கூடியச் பச வு ஆவைகவளச் சந்திக்க அதிகாரி 
தனது பசாத்து விவரங்கவள வழங்கமவண்டும்.  

சட்ட நடவடிக்கைைளில் ைம்பபனிகயப் பிரதிநிதித்தல்  


