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Glossary of Terms 
Commonly Used In the Proceedings 
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அரசு நீதிமன்றங்களின் 

வழக்கு நடவடிக்கககளில் 
ப ொதுவொக  யன் டுத்தப் டும் 
ஆங்கில-தமிழ் ககலச்ப ொற்கள் 
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CRIMINAL JUSTICE DIVISION 

குற்றவியல் நீதி  ிரிவு 
  

1 Abet தீச்ப யலுக்குத் துகை ப ொதல்/ஆதரவளித்தல் 

2 Abscond தகலமகறவொகுதல்  

3 Absence without leave 

(AWOL)    
அதிகொரப்பூர்வ அனுமதியில்லொமல் வரொமலிருத்தல் 

4 Abuse                                      தவறொக/முகறபகடொக  யன் டுத்துதல் / தவறொக 
நடத்துதல் 

5 Accomplice குற்றத்திற்கு உடந்கதயொக இருப் வர் /  உடந்கதக் 
குற்றவொளி 

6 Acquittal குற்றமற்றவர் எனத் தீர்ப்புக் கூறி விடுதகல 

ப ய்தல்   

7 Actus reus (லத்தின்) குற்ற எண்ைத்துடனொன ப யல் 
8 Act ப யல் 

a) Illegal act a)  ட்டவிபரொத ப யல் 

b) Unlawful act b)  ட்டப் டி குற்றமொன ப யல் 

c) Illicit act  c) கள்ள ப யல் 

d) Wilful act d) பவண்டுபமன்பற ப ய்யப் டும் ப யல் 

9 Adduce  ொன்றொகக் கூறுதல் / பவளிபகொண்டு வருதல் 

10 Adjourn ஒத்திகவ 

11 Admissibility  ஏற்றுக்பகொள்ளக்கூடிய தன்கம 

a) Admissibility of evidence a)   ொன்றின் ஏற்றுக்பகொள்ளக்கூடிய தன்கம 

b) Admissibility of confession b) ஒப்புதல் வொக்குமூலத்தின்   ஏற்றுக் பகொள்ளக்கூடிய 

தன்கம 

12 Affirmation உறுதிக்கூறுதல் 

13 Alibi பவற்றிட வொதம் (குற்றஞ் ொட்டப் ட்டவர் குற்றம் 
நிகழ்ந்த இடத்தில் இல்லொமல் பவபறொரு இடத்தில் 
இருந்தொர் என்று முன்கவக்கப் டும் வொதம்) 

14 Antecedent  முன்புள்ள குற்றங்கள் (முந்கதய குற்ற வரலொறு) 
15 

 

 

 

 

 

 

 

Appeal  பமல்முகறயடீு 

a) Appellant a) பமல்முகறயடீு ப ய் வர் 

b) Appellate jurisdiction b) பமல்முகறயடீ்டுச்  ட்ட அதிகொர வரம்பு 

c) Court of  Appeal c) பமல்முகறயடீு வி ொரகை நீதிமன்றம் 

d) Cross appeal d) எதிர் பமல்முகறயடீு 

e) Memorandum of Appeal e) பமல்முகறயடீு அறிவிப்பு ஆவைம் 
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 f) Notice of Appeal f) பமல்முகறயடீு அறிவிப்பு 

g) Pending appeal g) முடிவு ப ய்யப் டொத பமல்முகறயடீு 

h) Petition of appeal h) பமல்முகறயடீு மனு 

i) Right of appeal i) பமல்முகறயடீு ப ய்வதற்கொன உரிகம 

j) Appeal against conviction  j) குற்றத்தீர்ப்புக்கு எதிரொன பமல்முகறயடீு 

k) Appeal against sentence k) தண்டகனக்கு  எதிரொன பமல்முகறயடீு 

16 Bail                                                                                         ிகையம் (ஜொமீன்)   
a) Bail bond a)  ிகைய  த்திரம் (ஜொமீன்  த்திரம்)   
b) Bailable offence b)  ிகையில் (ஜொமீனில்) விடக்கூடிய குற்றம் 

c) Bailor/Surety c)  ிகைய (ஜொமீன்)   த்திரத்தில் 
ககபயொப் மிட்டவர்/  ிகையம் வழங்கியவர் 

17 Benefit of the doubt ஐயத்தொல் விகளயும்  லன் /  ந்பதகத்தின் முழு 
 லகன அளிப் து            

18 Beyond a reasonable doubt நியொயமொன ஐயத்துக்கு இடமின்றி 
19 Burden of proof பமய்ப் ிக்கும் ப ொறுப்பு / சுகம 

20 Breach மீறுதல்/முறிவு  

a) Breach of Probation Order a) நன்னடத்கதக் கண்கொைிப்பு ஆகைகய மீறுதல் 

b) Breach of Trust  b) நம் ிக்கக பமொ டி/துபரொகம்   

21 Capital punishment மரை தண்டகன 

22 Carnal                                                        ொலியல் பதொடர் ொன 

a) Carnal knowledge (sexual 

intercourse) 
a)  ொலியல் புைர்ச் ி 

23 Confess தவபறன ஒப்புக்பகொள் / ஏற்றுக்பகொள் முழுகமயும் 
பவளிப் டத் பதரிவித்துவிடு 

a) Confession a) குற்ற ஏற்பு   

b) Extort confession b) அச்சுறுத்தி/வற்புறுத்திப் ப றும் குற்ற ஏற்பு   

c) Uncorroborated confession c) உறுதிப் டுத்தப் டொத குற்ற ஏற்பு   

d) Voluntary confession d) தன்னிச்க யொன குற்ற ஏற்பு    

24 Contempt of court நீதிமன்ற அவமதிப்பு 

25 Contention வொதம் 

26 Contravention மீறுதல் 

27 Conviction குற்றத்தீர்ப்பு 

28 Corrective training திருத்தும் இயல்புகடய  ிகறத்தண்டகன 

29 Corrective Work Order (CWO)  ீர்த்திருத்த பவகல உத்தரவு 

30 Criminal Case Disclosure 

Conference (CCDC) 
குற்றவியல் வழக்கு ஆவைங்கள் பவளிப் டுத்தல் 
கூட்டம் 
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31 Criminal Case Management 

System(CCMS) 
குற்றவியல் வழக்கு நிர்வொக முகற 

32 Criminal Legal Aid Scheme 

(CLAS) 
குற்றவியல்  ட்ட உதவி திட்டம் 

33 Culpable குற்றத்திற்குரிய / தண்டகனக்குறிய 

34 Compound முன்  ைம் பகொடுத்து ஒரு கொரியத்கத 
இைக்கமொக தீர்ப் து 

a) Composition 

 
a) இைக்கத்தீர்வு 

 

35 Coroner மரை வி ொரகை நீதி தி 
a) Coroner's Court a) மரை வி ொரகை நீதி தியின் நீதிமன்றம் 

b) Coroner's Inquiry b) மரைவி ொரகை 

36 Diminished responsibility மனவியல் திறன் இல்லொததொல் குகறக்கப் ட்ட 
ப ொறுப்புரிகம 

37  Discharge                                                                                               விடுவிப்பு 

a) Discharge Amounting to 

Acquittal (DATA) 
a) குற்றச் ொட்டிலிருந்து முழு விடுதகல அளித்தல் 

b) Discharge Not Amounting 

to Acquittal (DNATA) 
b) குற்றச் ொட்டிலிருந்து தற்கொலிக விடுதகல 
அளித்தல் 

c) Conditional Discharge c) நி ந்தகனயுடனொன விடுவிப்பு 
38 Dispensation விதி அல்லது கடப் ொட்டிலிருந்து விலகல்   

39 Disqualification தகுதியிழத்தல்  

40 Enhanced punishment அதிகப் டுத்தப் ட்ட தீர்ப்புத்தண்டகன 

41 Evidence   ொன்று /  ொட் ியம் 

a) Adduced evidence  a)  ொன்றொக எடுத்துச் ப ொல்லப் டும் ஆதொரம் 

b) Character evidence  b) ஒருவர், அவரது இயல் ொன குைத்தொல்தொன் ஒரு 
குறிப் ிட்ட சூழ்நிகலயில் ஒரு குறிப் ிட்ட விதத்தில் 

நடந்துபகொண்டொர் என்று முன்கவக்கப் டும்  ொன்று 

c) Circumstantial evidence  c) சூழ்நிகல  ொன்று   

d) Corroborative evidence  d) உறுதிப் டுத்தும்  ொன்று 

e) Conclusive evidence  e) தீர்மொனமொன/முடிவொன  ொன்று 

f) Direct evidence  f) பநர்நிகல  ொன்று    

g) Documentary evidence g) ஆவைச்  ொன்று  

h) Damning evidence          h) குற்றத்திற்கு உட் டுத்தும்  ொன்று 

i) Exculpatory evidence i)  ழியிலிருந்து விடுவிக்கும்  ொன்று 

j) Expert evidence  j) வல்லுநர்  ொன்று   
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k) Incriminating evidence  k) குற்றத்திற்குட் டுத்தும்  ொன்று 

l) Indirect evidence l) மகறமுகச்  ொன்று 

m) Inadmissible evidence m) ஏற்கத்தகொத  ொன்று 

 

n) Material evidence n) முக்கியமொன  ொன்று  

o) Natural evidence o) இயல் ொன  ொன்று 

p) Presumptive evidence p) உத்பத மொன  ொன்று 

q) Prima Facie evidence q) முதல் எண்ைத்கத அடிப் கடயொகக் பகொண்ட 
 ொன்று  (முதல் பநொக்குச்  ொன்று) 
 

r) Relevant evidence r) பதொடர்புள்ள / ப ொருத்தமொன  ொன்று   

42 Examination  

 
வி ொரகை 

a) Examination-in-chief a) பநரடி வி ொரகை 
b) Cross examination b) குறுக்கு வி ொரகை  

c) Re-examination c) மறுவி ொரகை 

43 Findings வி ொரகையில் கண்டறிந்த முடிவுகள்  

44 Forfeiture  றிமுதல் ப ய்தல்  

45 Fine Instalment Payment 

System (FIPS) 
தவகைமுகறயில் அ ரொதத்கதக் கட்டும் திட்டம் 

46 Foul play தீய/ பநர்கமயற்ற/ முகறதவறொன ப யல் 

47 Grounds of Decision தீர்மொனத்துக்குரிய கொரைங்கள் 

48 Guidance for Plea Scheme 

(GPS) 
 வொத அறிவிப்பு ப ய்ய வழிகொட்டல் திட்டம் (GPS) 

49 Hearing in-camera ப ொதுமக்கள் மற்றும் ஊடகங்ககள அனுமதிக்கொது 
அந்தரங்கமொக நடத்தப் டும் வி ொரகை 

50 Impeach  ஐயம் எழுப்புதல் / குகற கொணுதல் 

51 Inconsistent  மொறு டுகின்ற 

52 Inference  அனுமொனம்  

53 Inducement தூண்டுதல்   

54 Intention பநொக்கம் / உள்பளண்ைம் 

a) Fraudulent intention a) பமொ டியொன பநொக்கம் / எண்ைம்    

b) Guilty intention b) குற்ற பநொக்கம் / எண்ைம்    

c) Malicious intention c) தீய பநொக்கம் / எண்ைம்    

d) Seditious intention d) ஆட் ிவிபரொத /  கக பநொக்கம் / எண்ைம் 

e) Common intention e) ஒரு குற்றச்ப யகலக் கூட்டு பநொக்பகொடு 
புரியும்ப ொது ஒவ்பவொருவரும் தன்னந்தனியொக 
அந்த குற்றத்கதப் புரிந்தவரொகபவ கருதப் டும்  
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55 Leniency  கருகை/கனிவு 

56 Mitigation  குற்றத் தைிப்பு வொதம்  

57 Modesty                                                 மொனம்/தன்மொனம் 

a) Insulting the modesty  a) அவமொனப் டுத்துதல் 

b) Outraging modesty b) மொன ங்கம் ப ய்தல்  

58 Mens rea   குற்றமனம் 

59 Misadventure                                              துரதிர்க்ஷ்டவ மொன 
60 Newton Hearing வழங்கப் டும் தண்டகனகயப்  ொதிக்கும் 

உண்கமபயன முன்கவக்கப் டும் தகவல்ககளப் 
குற்றஞ் ொட்டப் ட்டவர்  மறுக்கும் நிகலயில், 

உண்கமககளக் கண்டறிய   நீதி தியொல் 
நடத்தப் டும் ஒரு வி ொரகை. 

61 Next of kin பநருங்கிய இரத்த உறவினர் 

62 Onus of Proof நிரூ ிக்கும் ப ொறுப்பு / சுகம / கடகம 

63 Perjury  ப ொய்  ொட் ியம் 

64 Presumption ஊகம்/அனுமொனம் 

a) Presumption of fact a) விவரங்கள் உண்கமபயன ஊகித்தல்   

b) Presumption of law b)  ட்டத்தின் அனுமொனம் 

c) Presumption of innocence c) குற்றமற்றவர் என்ற ஊகம்/ அனுமொனம் 

65 Preventive Detention குற்றச்ப யல்களில் ஈடு டொமலிருக்கத் தடுப்புக் 
கொவல் தண்டகன 

66 Precedent முன் நிகழ்வு / முன்தீர்ப்பு 

67 Remission  தள்ளு டி  

68 Restitution மீட்டளிப்பு  

69 Sentence தண்டகன 

a) Concurrent sentence a) ஒபர  மயத்தில் நிகறபவற்றப் டும் தண்டகன 

b) Consecutive sentence b) பதொடர்ந்தொர்ப ொல் நிகறபவற்றப் டும் தண்டகன 

c) Custodial sentence c)  ிகறத் தண்டகன 

d) Deterrent sentence d) குற்றச் ப யலில் மீண்டும் ஈடு டொதிருக்க /தடுக்க  
ஒருவகர ஊக்கம் இழக்கச் ப ய்யும் பநொக்கத்துடன்  
வழங்கப் டும் தண்டகன 

e) Mandatory sentence e) தவிர்க்கப் ட முடியொத கட்டொய தண்டகன 

70 Show cause கொரைம் கொட்டுதல் 

71 Statement  வொக்குமூலம் 

a) Conditioned statement a) நி ந்தகனகளுக்குட் ட்ட வொக்குமூலம்  

b) Contemporaneous statement  b) உடன்நிகழ் வொக்குமூலம் 

c) Cautioned statement c) எச் ரிக்கக வொக்குமூலம்  
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d) False statement d) ப ொய் வொக்குமூலம் 

e) Misleading statement  e) தவறொகக் கருத்துக் பகொள்ள கவக்கும் வழக்குகர 

72 Stay  நிறுத்தம் 

a) Stay of Execution a) நீதிமன்ற கட்டகள நிகறபவற்றத்கதத் தள்ளிகவ 

b) Stay of Proceedings  b)  ட்ட நடவடிக்கககயத் தள்ளிகவ 

73 Subpoena நீதிமன்றத்திற்கு பநரில் வரும் டி உத்தரவிடும் 
ஆகை 

74 Submission  மர் ித்தல் / முன்கவத்தல் 

75 Suspend                                                                                                              தற்கொலிகமொக நீக்கு / தற்கொலிகமொக நிறுத்தி கவ 

a) Suspend judgement   a) தீர்ப்க த் தற்கொலிக நீக்கம் ப ய்தல்/ தற்கொலிக 
நிறுத்தம் ப ய்தல்  

b) Suspend sentence  b) தீர்ப்புத் தண்டகன நிகறபவற்றகலத் 
தற்கொலிகமொக நிறுத்தம் ப ய்தல் 

76 Take into Consideration (TIC) கருத்தில் எடுத்துக்பகொள்ளப் டும் குற்றச் ொட்டுகள் 

77 Testify  ொட் ியளி 
78 Testimony  ொட் ியம்/ ொன்றுகர 

79 Unnatural Manner இயற்ககக்கு மொறொன விதத்தில்/வககயில் 

80 Voluntary சுயமொக/ எந்தவித தூண்டுதலும் இல்லொமல் 

81 Verdict தீர்ப்பு 

a) Open Verdict a) திறந்த தீர்ப்பு (ப யற்கக மரைத்கத உறுதி 
ப ய்யும் ஆனொல் கொரைத்கதக் குறிப் ிடொத தீர்ப்பு 

b) Written Verdict b) எழுத்து வடிவிலொன தீர்ப்பு 

82 Witness          ொட் ி 
a) Adverse witness a) எதிரொன  ொட் ி 
b) Credible witness b) நம் க்கூடிய / நம் த்தக்க  ொட் ி 
c) Defence witness  c)  ிரதிவொதி தரப்பு  ொட் ி ( ிரதிவொதியின்  ொட் ி 
d) Expert witness d) நிபுைத்துவ  ொட் ி 
e) Eye witness  e) பநரில்  ொர்த்த  ொட் ி 
f) Hostile witness  f) எதிர்ப்புைர்கவ பவளிப் டுத்தும்  ொட் ி 
g) Key witness g) முக்கிய  ொட் ி ( வழக்கிற்கு இன்றியகமயொத 

 ொட் ி ) 
h) Prosecution witness                 h) அரசு தரப்பு  ொட் ி 

83 Watching brief  ட்ட வழக்கில் ஒரு வழக்கறிஞரின் பதொடர்  
கவனிப்பு ஏற் ொடு 

84 Without prejudice   ொதகமின்றி / ஊறு விகளவிக்கொதவொறு 

85 Without discrimination   ொகு ொடின்றி 
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CIVIL JUSTICE DIVISION 

உரிகமயியல் நீதி  ிரிவு 

 

1 

 
Acceptance ஏற்பு 

a) Absolute acceptance a) பூரை ஏற்பு   

b) Conditional acceptance b) நி ந்தகனயுடன் கூடிய ஏற்பு   

c) Qualified acceptance c) வகரயறுக்கப் ட்ட ஏற்பு 

2 
 
 

 

Affidavit     ஆகையுறுதிப்  த்திரம் 

a) Affidavit in reply   a) எதிருகர ஆகையுறுதிப்  த்திரம் 

b) Affidavit of service b)  ொர்வுச்ப ய்யப் ட்டுள்ளது என் தற்குரிய ஆகையுறுதிப் 
 த்திரம் 

c) Affidavit of means c) ப ொருள் வ திகய விவரிக்கும் ஆகையுறுதிப்  த்திரம் 

3 Ancillary துகையொன 

4 Arbitration நடுவர் தீர்ப்பு   

5 

 
Assessment மதிப் டீு 

a) Assessment of damages a) இழப் ிற்குரிய மதிப் டீுகள் 

6 Assets and liabilities ப ொத்து இருப்பும் கடன் ப ொறுப்புகளும் 

7 
 

 

Attachment   ற்றுகக / ஜப்தி   

a) Attachment of debt a) கடன்  ற்றுகக 

b) Order for Attachment b)  ற்றுகக ஆகை 

8 
 
 

 

Appearance  ஆஜரொகுதல் / பதொன்றுதல்/ முன்நிகலயொதல் 

a) Default of appearance  a) பதொன்றத் தவறுதல் 

b) Certificate of Non -

Appearance                                   
b) நீதிமன்றம் வரொததற்குரிய  ொன்றிதழ் 

c) Enter an appearance c) நீதிமன்றத்திற்கு பநரடியொக வருவகதக் குறித்து 
 த்திரத் தொக்கல் 

9 Alternative Dispute Resolution 

(ADR) 
 ர்ச்க கயத் தீர்க்க மொற்றுத் தீர்வு 

10 Bankrupt    பநொடித்தவர் (திவொல் ஆனவர்) 
a) Undischarged bankrupt a) பநொடிப்பு நிகலயிலிருந்து (திவொல்) விடு ப றொதவர் 

b) Discharged bankrupt b) பநொடிப்பு நிகலயிலிருந்து (திவொல்) விடுப ற்றவர் 

11 Breach  

a) Breach of contract  
முறிவு 

a) ஒப் ந்த முறிவு  

b) Breach of agreement b) உடன் ொடு முறிவு   

12 Court Dispute Resolution 

(CDR) 
 ர்ச்க கயத் தீர்க்க நீதிமன்றத் தீர்வு 

13 
 
 
 

 

Caveat  எச் ரிக்கக முன்னறிவிப்பு 

a) Caveat against arrest a) ககதுக்பகதிரொன எச் ரிக்கக முன்னறிவிப்பு 

b) Caveat against release and  

payment 
b) விடுவிப்பு மற்றும்  ைம் பகொடுப் தற்பகதிரொன  
எச் ரிக்கக முன்னறிவிப்பு 
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c)Caveat emptor 

 
c) ‘வொங்குநர் கவனிக்க' என்ற அறிவிப்பு  

 

14 
 

 

Compensation இழப் டீு 

a) Ex-gratia compensation a) கருகையின் ப ரில் பகொடுக்கும் இழப் டீு 

b) Workmen’s compensation b) ஊழியர் இழப் டீு 

15 
 
 

 

Damages  இழப் டீு  

a) Special damages a)  ிறப்பு கொரைங்களுக்கொக வழங்கப் டும் இழப் டீுகள்   

b) Nominal damages b) ப யரளவில் வழங்கப் டும் இழப் டீுகள் 

c) Incidental damages c)  ல்பவறு இதர ப லவுகள் ஏற் ட்டதற்கொக வழங்கப் டும் 
இழப் டீுகள்   

16 Defamation  அவதூறு 

17 Disbursement ப லவழித்தல் /  ட்டுவொடொ ப ய்தல் 

18 Dissolution ககலத்தல்  

19 Endorsement ஏற் ிக வு  / ககபயொப் மிட்டு  ம்மதம் பதரிவிப் து 

20 Evaluation மதிப் டீு 
 a) Binding evaluation a) கட்டுப் டுத்தும்  மதிப் டீு 

 b) Non-binding evaluation b) கட்டுப் டுத்தொ மதிப் டீு 

 c) Neutral evaluation c) நடுநிகலயொன மதிப் டீு 

21 Freehold வில்லங்கமில்லொ  

22 

 
 

 

Garnish  கடன் ட்டவரின் உகடகம உரிகமகயக் 
கட்டுப் டுத்துவகதத் தகடப ய்து அறிக்கக விடு 

a) Garnishee a)கடன் ட்டவரின் உகடகம உரிகமகயக் 
கட்டுப் டுத்துவகதத் தகடப ய்து அறிக்ககவிடு வர்  

b) Garnishee order b) 1.  ற்றுவககப் ப ொருகள முடக்கம் ப ய்யும் நீதிக் 
கட்டகள (கடனொளிக்குச் ப ொந்தமொன ப ொருகள 
கவத்திருக்கும் மூன்றொம் ப ருக்கு இடப் டும் நீதிக் 
கட்டகள) 
     2. மீட்புரிகமகயத் தகடப ய்யும் நீதிக் கட்டகள 
(அகடமொனம் கவத்தவர் தமது மீட்புரிகமகய இழக்கச் 
ப ய்யும் நீதிமன்ற முடிவு) 

 c) Garnishee proceedings c)  ற்றுகக நடவடிக்கககள் 

23 

 

 

 

 

Indemnity ஈட்டுறுதி / இழப் டீு 

a) Indemnity against liability a)  ட்டக் கடப் ொட்டிலிருந்து விடுதகல 

b) Indemnity for defamation b) அவதூறுக்கொன ஈட்டுறுதி  
c) Indemnity of loss c) இழப் ிற்கொன ஈட்டுறுதி 
d) Contract of Indemnity  d) ஈட்டுறுதி / இழப் டீு ஒப் ந்தம் 

24 

 

Injunction தகடக் கட்டகள 

a) Interim injunction a) இகடக்கொல தகடக் கட்டகள 

25 Insolvency பநொடிப்பு நிகல / கடன்ககளத் திருப்  முடியொத நிகல 

26 

 

 

 

 

 

Interlocutory  வழக்கிகட (வழக்கில் இகடபயழும் துகை நடவடிக்கக) 
a) Interlocutory judgment a) வழக்கிகட நீதிமன்ற தீர்ப்பு 

b) Interlocutory order b) வழக்கிகட நீதிமன்ற உத்தரவு 
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27 

 

 

Interplead இகடவொதம் 

a) Interpleader a) இகடயுரிகம வழக்கு 

b) Interpleader's summons b)இகடவொதிடு வருக்கு விடுக்கப் டும் அகழப் ொகை  

28 

 
Intestacy உயில் எழுதொமல் இறக்கும் நிகல 

a) Intestate a) உயில் இல்லொமல் இறந்து ப ொகிற 

29 Jointly and severally bound கூட்டொகச் ப ர்ந்பதொ தனித்தனியொகபவொ 

30 

 

 

 

Judgement தீர்ப்பு / தீர்ப்புகர 

a) Judgment by default a) நீதிமன்றத்தில் பதொன்ற / முகறப் டி ப யல் ட /  ைம் 
ப லுத்தத் தவறிய நிகலயில் வழங்கப் டும் தீர்ப்பு  

b) Judgment creditor b) தீர்ப் ளிக்கப் ட்ட கடன் பகொடுத்தவர் 

c) Judgment debtor c) தீர்ப் ளிக்கப் ட்ட கடன் ட்டவர் 

31 Libel எழுத்திலொன அவதூறு / அவதூறு 

32 

 

Lien உகடகமயின் பமலுள்ள கடன் தீர்க்கப் டுகிற வகரயில் 
அகத கவத்திருப் தற்கொன உரிகம 

a) Equitable lien a) பநர்கமயொன முகறயிலொன ப ொத்தின் பமல் உரிகம 

33 

 

 

Liquidation ககலப்பு (பநொடித்துப ொகுதல்)   

a) Compulsory liquidation a) கட்டொயமொக்கும் ககலப்பு  

b) Judicial liquidation b) நீதிமன்ற தீர்ப் ின் டி ககலப்பு 

34 Litigant வழக்கொடு வர் 

a) Litigation a) வழக்கொடுதல்  

b) Litigious right b) வழக்கொடும் உரிகம 

35 

 
Liability கடப் ொடு (கடன் ப லுத்த பவண்டிய ப ொறுப்பு) 
 a) Absolute liability a) முழுகமயொன கடப் ொடு  / முழு ப ொறுப்பு 

36 

 

 

Memorandum  குறிப்பு / நிகனவுக்குறிப்பு / குறிப் ொகை  / பகொரிக்கக 
மனு   

a) Memorandum of appeal a) பமல் முகறயடீ்டுக் குறிப்பு 

b) Memorandum of consent b)  ம்மதக் குறிப்பு 

37 Negligence புறக்கைிப்பு/அ ட்கடத்தனம்/அலட் ியம்/அக்ககரயின்கம 

38 Null and void  ட்டப் டி முற்றும் ப ல்லொதது 

39 Official Receiver ஆகை ப ற்ற உகடகம கொப் ொளர் 

40 Originating summons பதொற்றுவிக்கப் டும் முதல் அகழப் ொகை 

41 Order of Committal பமல் வி ொரகைக்கு /  ிகறக்கு அனுப்புதலுக்குரிய 
நீதிமன்ற உத்தரவு 

42 Patent தனியுரிகம 

43 
 

 

Peremptory முடிவொக / முழுகமயொக 

a) Peremptory mandamus a) முடிவொக ப யலுறுத்தும் ஆகை 

b) Peremptory writ b) முடிவொன ஆகை (ஒரு குறிப் ிட்ட ப யகல 
நிகறபவற்ற பவண்டும் என்று ஒரு ப ரொகையின் வழி 
நீதிமன்றம் இடும் கட்டகள) 
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44 

 

Pleading எழுத்து வடிவ வொதுகர 

a) Agreed Bundle of Pleading a)  இரு தரப் ொலும் ஒத்துக்பகொள்ளப் ட்ட வொதுகர 
பதொகுப்பு 

45 Privity of contract ஒப் ந்த உறவு / இருகட் ிகளுக்கு இகடபயயுள்ள 
 ட்டத்தொல் ஒப்புக்பகொள்ளப் ட்ட உறவு  

46 Question of law  ட்ட வினொ எழுப்பும் பகள்வி 
47 Quasi-judicial நீதி முகறச்  ொர்புகடய 

48 Recourse உதவி நொடுதல் / ஈடு பகட்டல் / புகலகடதல் 

49 Redress  ரிகொரம் / குகற தீர்வு / நிவர்த்தி ப ய்தல்/ தவறு 
நடந்தகமக்கு  இழப் டீு ப ய் 

50 
 
 

 

Settlement தீர்வு / இைக்கம் 

a) Deed of settlement a) தீர்வுக்கொன ஆவைம்   

b) Judicial settlement b) நீதிமுகற தீர்வு   

c) Terms of settlement c) தீர்வுக்குரிய  நி ந்தகனகள் 

51 Slander அவதூறு 

52 Statutory declaration  ட்டமுகறப் டி ப ய்யும் உறுதிபமொழி 
53 Tenant வொடககதொரி/ நிலக்குத்தககயொளர் / குடியிருப் வர் 

a) Tenancy a) குத்தகக 

b) Tenancy agreement b) குத்தகக உடன் ொடு  

c) Tenants in common c) ப ொதுவொன உரிகமக்பகொண்ட வொடககக்கொரர் 

ப ொது வொடககதொரிகள் 

54 
 
 
 

 

Terms நி ந்தகனகள்  

a) Terms of agreement a) ஒப் ந்தத்தின் நி ந்தகனகள்   

b) Terms of loan b) கடன்களின் நி ந்தகனகள்/கொலவரம்புகடயக்கடன் 

c) Terms of payment c)  ைம் ப லுத்துவதற்கொன நி ந்தகனகள் 

d) Terms of service d) நீதிமன்ற ஆவைம் ப ர்ப் ித்தல் ப கவக்குரிய 
நி ந்தகனகள்   

55 Tort  ட்ட ரீதியொக நீதிமன்றத்தில் இழப் டீு பகொரக்கூடிய 
குற்றம் அல்லது தீங்கு  

a) Tortfeasor a) தீங்கிகழத்தவர் 

b) Tortious b) ப ொல்லொங்கு குற்றம்  ொர்ந்த 

56 Trustee அறங்கொவலர் 

57 
 

 

Unilateral ஒருதகலப் ட் மொன / ஒருதரப் ொக 

a) Unilateral contract a) ஒருதகலப் ட் மொன ஒப் ந்தம் 

b) Unilateral obligation b) ஒருதகலப் ட் மொன  கடப் ொடு 

58 Warrant of Seizure   றிமுதல் ஆகை 
59 Writ  

a) Writ of delivery 
ப ரொகை / கட்டகள 
a) தனிந ர் உகடகம ஒப் கடப்பு ப ரொகை 

b) Writ of execution b)  நீதிமன்ற தீர்ப்க  நிகறபவற்றும் ப ரொகை 

c) Writ of summons 
 

c) நீதிமன்ற அகழப்பு ப ரொகை 
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COMMUNITY JUSTICE & TRIBUNALS DIVISION (CJTD) 

 மூக நீதி மற்றும் நடுவர் மன்றங்கள்  ிரிவு 

 

1 Claim Referral Certificate (CRC) பகொரிக்கக  ரிந்துகர  ொன்றிதழ் 

2 In-principle Approval Letter (IPA) பகொள்கக அளவிலொன ஒப்புதல் கடிதம் 
3 Jurisdiction   ட்ட அதிகொர வரம்பு / வி ொரகை அதிகொர 

எல்கல 

4 Letter of Authorisation (LA) அதிகொரம் அளிக்கும்  த்திரம் 

5 Litigants-in-Person (LiPs) 

a) Friends of Litigant-In- Person 

(FLiP) 

வழக்குகரஞர் இல்லொமல் சுயமொக வொதொடு வர் 

a) வழக்குகரஞர் இல்லொமல் சுயமொக 
வொதொடு வரின் நீதிமன்ற நண் ர்  

6 On-site Legal Advice Scheme 

(OSLAS)   
நீதிமன்ற வளொகத்திபலபய வழங்கப் டும்  ட்ட 
ஆபலொ கன திட்டம்.  

7 Order நீதிமன்ற உத்தரவு  
a) Order of Tribunal a) நடுவர் மன்ற உத்தரவு 
b) Consent Order b) உடன் ொட்டு உத்தரவு 
c) Discontinuance Order c) இகடநிறுத்தம் ப ய்தலுக்கொன உத்தரவு 
d) Dismissal Order  d) தள்ளு டி ப ய்தலுக்கொன உத்தரவு 
e) Exclusion Order (EO) e) விலக்கல் உத்தரவு 
f) Non-Publication Order (NPO)                                                                                                                          

 
f) பவளியடீ்டுத் தகட உத்தரவு 

g) Order for Specific Performance g) குறிப் ிட்டச் ப யலொக்கத்திற்கொன நீதிமன்ற 
உத்தரவு 

h) Protection Order h)  ொதுகொப்பு உத்தரவு 
i) Work Order i) பவகல உத்தரவு 

8 Primary Justice Project (PJP) அடிப் கட நீதி திட்டம் 
9  Protection from Harassment Act 

(POHA)  
பதொந்தரவிலிருந்து  ொதுகொக்கும்  ட்டம் 

10 Service 

a) Declaration of service 

 

நீதிமன்ற ஆவை  ொர்கவ 
a) ப கவக்குறித்த உறுதிபமொழி 

11 Tripartite Alliance for Dispute 

Management (TADM) 
 ர்ச்க  நிர்வொகத்திற்கொன முத்தரப்பு கூட்டைி 

 

 


