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                                              A 

Access (አክሰስ) 

የመጎብኘት መብት (Yemegobignit Mebit) : ከሞግዚትነት ወይም ከአሳዳጊነት በተለየ መልኩ ወላጆች 

በተለያዩበት ወቅት አንደኛው ወላጅ በአንድ በተወሰነ ጊዜ ልጁን የሚጎበኝበት ወይም ከልጁ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ 

የሚችልበት ወይም ስለ ልጁ ጤና፣ ደህንትና ትምህር መረጃ የሚያገኝበት መንገድ 
 

Accused (አኪዩዝድ) 

ተከሳሽ (Tekesash):  በወንጀል ህግ ክስ ተመስርቶበት የሚቀርብ ወገን/ የተወነጀለ ሰው 

Acquittal (አኩዊታል)  

መሰናበት (Mesenabet): በወንጀል የተከሰሰን አንድ ሰው ከወንጀል ነጻ መሆኑን በመግለጽ ማሰናበት/ 

መልቀቅ 
 

Act (አክት)  

ድንጋጌ(Dinigage): በተለያዩ ደረጃዎች በሚገኙ የህግ አውጪ አካላት ታይቶና የሚጠበቅበትን ነገር አሟልቶ 

ካለፈ በኋላ ህግ ተብሎ የሚወጣ/የሚታወጅ ሰነድ 
 

Action (አክሽን)  

እርምጃ (Ermija): አንድ ወገን መብት ይፈጸምልኝ ሲል በሌላኛው ወገን ላይ በፍርድ ቤት ክስ መስርቶ 

የሚጠይቅበት ሂደት 

 

Actus Reus (አክተስ ሪዬስ) 

የግዙፋዊነት ፍሬ ነገር/ የድርጊት ክፍል (yegizufawinet fire neger/ yedirgit kifil): ከወንጀል አሳብ ጋር 

ተጣምሮ ያለ አንዳች ጥርጣሬ ሲረጋገጥ የወንጀል ተጠያቂነትን የሚያስከትል ድርጊት/ ያለማድረግ። 

Adjournment (አጆርንመንት) 

ቀጠሮ(Ketero): አንድ የችሎት አሰማም ወይም ሂደት ለሌላ ጊዜ እንዲቀጥል ተወስኖ በቀጠሮ 

የሚተላለፍበት ወይም ለጊዜው የሚቋረጥበት ሁኔታ። 
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Adoption (አዶፕሽን) 

ጉዲፈቻ (Gudifecha): በልጅ እና በተፈጥሮ ወላጆች መካካል ያለው የህግ ግዴታና መብት ቀሪ ተደርጎ በልጅ 

እና በጉዲፈቻ ወላጆች መካከል አዲስ መብትና ግዴታ የሚቋቋምበት የህግ ሂደት። 

Affidavit (አፊዳቪት) 

ቃለ መሓላ (Kale Mehala): አንድ ሰው በፈቃደኝነት ተገቢው የማስፈጸም ስልጣን ባለው አካል ፊት መሓላ 

በመፈጸም የሚያከናውነው በጽሁፍ የተዘጋጀ የሁኔታዎች መግለጫ።  
 

Affidavit of Service (አፊዳቪት ኦቭ ሰርቪስ)  

ስለማድረስ የሚሰጥ ቃለ መሃላ (Silemadres yemiset kalemehala): በተጨማሪም መጥሪያ 

ስለመድረሱ ማረጋገጫ ተብሎ የሚታወቅ ሲሆን ህጋዊ ሰነዶችን የሚያደርስ ሰው ሰነዶችን ከሰጠ በኋላ 

ስለመድረሱየሚሰጠው ማረጋገጫ ነው፡፡ 
 

Affirmation (አፈርሜሽን) 

ማረጋገጫ (Maregagecha): እውነቱን ለመናገር የሚሰጥ ማረጋገጫ/ መሃላ  

Alternative Dispute Resolution(ADR) [ኦልተርኔቲቭ ዲስፒዩት ሪዞሊዩሽን]  

አማራጭ የግጭት አፈታት ስርዓት (Amarach yegichit afetat): ግጭቶች በመደበኛ የፍርድ ቤት ክርክር 

ሳይሆን በሌላ የግል አካሄድ ይኸውም በግልግል ወይም በሽምግልና የሚፈቱበት መንገድ 

Arbitration (አርቢትሬሽን)  

ግልግል (Giligil): ፍርድ ቤት ወይም ዳኛ ባልሆነ ሶስተኛ ወገን/ገላጋይ አንድ ግጭት ተሰምቶ አስገዳጅ ውሳኔ 

የሚሰጥበት ሒደት 
 

Collaborative Family Law (ኮላቦሬቲቭ ፋሚሊ ሎው)  

የቤተሰብ እርቅ ሕግ (Yebeteseb irq hig): ተዋዋዮችና ጠበቆቻቸው ግጭት የተነሳበትን የቤተሰብ ጉዳይ 

ፍርድ ቤት ሳይሔዱ ለመፍታት የሚስማሙበት ሒደት 
 

Mediation (ሚዲዬሽን)  

ሽምግልና (Shimigilina): በአንድ የህግ ሒደት ውስጥ የሚገኙ ወገኖች ጉዳያቸው ለመፍታት ከገለልተኛ 

ሶስተኛ ወገን ጋር የሚገናኙነበት አሰራር ሲሆን ይህ ሶስተኛ ወገን “ሽማግሌ” ተብሎ ይጠቀሳል፡፡ 

Amicus Curiae (አሚከስ ኩሬ: (ላቲን)) 

“የፍርድ ቤት አጋር” (Yefird bet Agar): ፍርድ ቤትን በአንድ በሆነ ነገር ለመርዳት ፈቃደኛ የሆነ የህግ 

ባለሞያ 
 

Annulment (አነልመንት)  

ማፍረስ (Mafres): አንድን ጋብቻ ህጋዊ ጋብቻ አይደለም ሲል ፍርድ ቤት የሚሰጠው ፍርድ፡፡ ይህ ፍርድ 

ግንኙነቱ በህግ ዘንድ እንዳልተፈጠረ ወይም እንዳልተከናወነ በሚያስቆጥረው አኳኋን በቋሚነት 

እስከመጨረሻው ድረስ ዋጋ የሚያሳጣ ነው፡፡ 
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Answer (አንሰር) 

መልስ(melese): አንድ ወገን ለሌላኛው ውንጀላ ወይም በፍርድ ቤት ላቀረበበት ክስ የሚሰጠው ምላሽ  

Appeal (አፒል) 

ይግባኝ (yigibagn): አንድ ወገን በበታች ፍርድ ቤት የተሰጠው ውሳኔ ስህተት አለበት ወይም አግባብነት 

ይጎድለዋል በሚል ውሳኔው እንዲሻር ወይም እንዲስተካከልና በአዲስ ችሎት እንዲታይ ለበላይ ፍርድ ቤት 

የሚያቀርበው ጥያቄ  

Appellant (አፔላንት) 

ይግባይ ባይ (yigbagn bay): ለፍርድ ቤት ይግባኝ የሚያቀርብ ሰው 
 

Applicant (አፕሊካንት) 

አመልካች (Amelkach): ለፍርድ ቤት የክስ ማመልከቻ የሚያቀርብ ሰው 

Apprehend (አፕርሄንድ)  

ማቅረብ (Maqreb): (1) በቁጥጥር ስር ማዋል፤ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ አንድ ሰው መያዝ (2) ልጆችን ለደህንነት 

ሲባል በህጻናት ጥበቃ ሰራተኞች አማካይት ከወላጆቻቸው መነጠል  
 
Arraignment (አሬይንመት)  

ተከሳሽ የሚለይበት፣ የክስ ዝርዝር/ ቻርጅ በመደበኛነት የሚነበብበት እንዲሁም ተከሳሹ ጥፋተኛ መሆኑ 

ወይም ያለመሆኑን ቃል የሚሰጥበት የፍርድ ቤት ሒደት። 

 

Arrears (አሬርስ) 

ውዝፍ (Wizif): በመክፈያው ቀን ያልተከፈለ ወይም በከፊል ተከፍሎ ከፊሉ ሳይከፈል የቀረ ገንዘብ 
 

Arrest (አሬስት)  

በቁጥጥር ስር ማዋል (Bekutitir sir mawal): በጠቅላላው አንድ ሰው በወንጀል ክስ ሳቢያ በህግ ቁጥጥር 

ስር የሚውልበት ሂደት  

Assessment (አሴስመንት) 

ምዘና(Mizena): (1) አንድ እቃ የሚለካበት የገንዘብ ዋጋ መጠን (2) በወንጀል ህግ ሲሆን: አንድ ሰው 

የወንጀል ድርጊት በፈጸመበት ጊዜ የአእምሮ ችግር የነበረበት እንደሆን የሚደረግ ማጣራት (3) በፍትሐ ብሔር 

ህግ ሲሆን፡ አንድ ሰው ንብረቱን ለማስተዳደር፣ የግል ክብካቤውን በሚመለከት ውሳኔ ለማሳለፍ ወይም 

የጠበቃ አገልግሎት ለመቅጠርና ለዚህም መመሪያ ለመስጠጥ የአአምሮ አቅም ያለው እንደሆን የሚደረግ 

ማጣራት (4) በቤተሰብ ህግ፡ ወላጆች የልጆቻቸውን ፍላጎት ለማሟላት ያላቸውን ችሎታ ማወቅ/ማግኘት 
 
Attorney (አቶርኒ)  

ጠበቃ(Tebeqa): በህግ ሙያ አገልግሎት የመስጠት እናሰዎችን ወክሎ ፍርድ ቤት ፊት ለመቆም ስልጣን 

የተሰጠው የህግ ባለሙያ 
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B 

Bail (ቤይል)  

ዋስትና (Wastena) አንድን በህግ ቁጥጥር ስር የዋለን ሰው ፍርድ ቤት በቀጣይነት እንዲቀርብ በሰጠው 

ቀጠሮ መሰረት በተባለው ቀን እና ስፍራ እንደሚቀርብ በማረጋገጥና ሃላፊነት በመውሰድ ከእስር የማስለቀቅ 

ሒደት ሲሆን ለዚሁ ተብሎ የሚከፈል ገንዘብንም ያጠቃልላል፡፡ 
 
Balance of Probabilities (ባላንስ ኦፍ ፕሮባብሊቲ)  

በፍትሐ ብሔር ጉዳይ ተከራካሪዎች አንድን ፍሬ ነገር ለማስረዳት የሚጠበቅባቸውን የማስረጃ ደረጃ 

የሚመለከት ሲሆን አንድ ፍሬ ነገር በማስረጃ ከተደገፈ አልተከሰተም ከሚባል ይልቅ ተፈጽሟል ወይም 

ተከስቷል የሚል ድምዳሜ የሚወሰድበትን መርህ ይመለከታል፡፡ 
 
Bankrupt (ባንክረብት)  

የከሰረ (Yekesere): በህግ መሰረት መክሰሩ የታወጀለትና እዳውን ለመክፈል የማይችል ሰው ወይም ተቋም። 
 

Bankruptcy: (ባንክረብሲ)  

ኪሳራ (Kisara): በህግ መሰረት የአንድ ሰው ወይም ንግድ ዕዳውን መክፈል አቅም ማጣት   የሚወሰንበት 

የክስ ሂደት፡፡ 
 
Bar: (ባር)  

(1) ችሎት ውስጥ በሰዎች መቀመጫ አካባቢ እና በስራ አካባቢው መካከል ያለው አካፋይ፤ (2) የህግ ሙያ። 
 

Barrister (ባሪስተር)： 

በችሎት ክርክር ልዩ ችሎታ፣ ትምህርት ያለው የህግ ባለሙያ ወይም ጠበቃ፡፡ ሶሊስተሮች የህግ ምክር 

በመስጠት እና ሰነዶችን በማዘጋጀት በቢሮ ውስጥ ብቻ የመሰራት ልዩ ችሎታ፣ ትምህርት ያለው የህግ 

ባለሙያ ሲሆን በካናዳ ባለው ልማድ ወይም ሰራር ጠበቆች（lawyers）ሲባል “ባሪስተር እና ሶሊስተር” 

በሚል በአንድነት የሚጠሩ ሲሆን በሁለቱ መካከል የተደረገ ልዩነት የለም፡፡ 

 
 

Bench: (ቤንች) 

ችሎት (Chilot): (1) በአንድ ፍርድ ቤት የሚገኙ ዳኞች የሚያካትት ወይም የሚሰየሙበት የፍትህ 

መድረክ/ፎረም (2) በፍርድ ቤት ዳኞች የሚቀመጡበት ወይም የሚሰየሙበት መቀመጫ፡፡ 
 
Beneficiary (ቤኔፊሺየሪ)  

ተጠቃሚ(Tetekami) ፣ ተቀባይ Tekebay: ለእርሱ ጥቅም ሲባል በባለ አደራ ዘንድ ንብረት የተቀመጠለት 

ግለሰብ ወይም ከኢንሹራንስ ፖሊሲ ወይም ኑዛዜ ቃል ተጠቃሚ የሚሆን ወይም ክፍያ የሚከፈለው ሰው፡፡ 
 
Best Interest of the Child (ቤስት ኢንተረስት ኦፍ ዘ ቻይልድ) 

የልጅ መልካም ጥቅም (Yelij Melkam Tikim): በቤተሰብ ህግ ጉዳይ ዳኛው በማናቸውም ሁኔታ የልጁን 

አካላዊ፣ ስነ ልቦናዊ እና ስነ አእምሮአዊ ደህንነት እንዲሁም እድገቱን በተሻለ የሚጠቅመውን ነገር ለመወሰን 

የሚያደርገው ህጋዊ ግምገማ ወይም መርህ ነው፡፡  
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Beyond a Reasonable Doubt (ቢዮንድ ሪዝነብል ዳውት) 

ያለ አንዳች ጥርጣሬ (yale andach tiritare): ይህ አንድን ሰው በወንጀል ጥፋተኛ ለማድረግ የሚጠየቅ 

የማስረጃ ደረጃ ነው፡፡ ዓቃቤ ህግ ተከሳሹ ጥፋቱን ስለመፈጸሙ ያለ አንዳች ጥርጣሬ ምሉዕ የሆነ ማስረጃ 

ያለው መሆኑን ለችሎት ማስረዳት አለበት፡፡ 
 

Bill (ቢል)  

ረቂቅ ህግ (Rekik hig): ይህ በ ካናዳ ለሚገኘው ህግ አውጪው አካል የሚቀርብ ረቂቅ ህግ ነው፡፡ ለፊደራሉ 

ህግ አውጪ የቀረበ ረቂቅ የንጉሳዊ ክህሎት ከመቀበሉና እና የፓርላማ ድርጊት ወይም ህግ ሆኖ ከመጽደቁ 

በፊት በ House of Commons አና መወሰኛ ምክር ቤት ውስጥ በሁሉም የህግ አወጣጥ ደረጃዎች ማለትም 

በመጀመሪያ ንባብ፣በሁለተኛ ንባብ በ ኮሚቴ ደረጃ አና በ ሶስተኛ ንባብ ማለፍ አለበት፡፡  

Binding (ባይንዲንግ) 

አስገዳጅ(Asgedaj): በህግ ወይም በውል ግዴታ የሚጥል። 
 
Bond (ቦንድ)  

ማስያዣ(Masyazha): ለፍርድ ቤት የሚሰጥ ቃል/ ግዴታ። 
 
Breach (ብሬች) 

መጣስ (Metas): የህግ፣ የግዴታ ወይም ለግለሰብ ወይም ለህዝብ የተደረገ ቃል ኪዳን ጥሰት። 
 

Burden of Proof [በርደን ኦቭ ፕሩፍ] 

የማስረጃ ሸክም (Yemasredat Shekim): በፍትሐ ብሔር ወይም በወንጀል ተከሳሽ ላይ የተጣለ አንዳች 

በክርክር ላይ የተነሳ ፍሬ ነገርን የማስረዳት ግዴታ። 
 
Balance of probabilities (ባላንስ ኦፍ ፕሮባብሊቲ)  

በፍትሐ ብሔር ክርክር ያለን የማስረዳት ሸክም የሚመለከት ሲሆን፤ የአንደኛው ተከራካሪ ጉዳይ ከሌላኛው 

የሚያመዝን ወይም አሳማኝ መሆኑ ብቻ በቂ ነው፡፡ 

C 

Case (ኬዝ) 

ጉዳይ(Guday): በተከራካሪ ወገኖች ለመፍትሔ ችሎት ፊት የሚቀርብ ጉዳይ ወይም ሌላ ተዛማጅ የህግ 

ክርክር ሒደት ሲሆን ጉዳዩ የወንጀል ወይ የፍትሐ ብሔር ሊሆን ይችላል፡፡ 
 

 

Case Conference (ኬዝ ኮንፈረንስ)  

የጉዳይ ኮንፍረንስ (Yeguday conference):  አንድ ጉዳይ የሚከናወንበትን ሁኔታ እና የፍርድ ቤት 

መፍትሔን በሚመለከት ሁለቱ ተከራካሪ ወገኖች፣ ጠበቆቻቸው (ካሉ) እና ዳኛው የሚያደርጉት ውይይት። 
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Case Event List (ኬዝ ኤቨንት ሊስት)  

የጉዳይ መርሐ ግብር (Yeguday mereha gibir):  በአንድ ቀን ችሎት የሚሰማቸው ጉዳዮች ዝርዝር 

መርሐ ግብር ሲሆን በተጨማሪም ዶኬት ተብሎ ይጠራል፡፡ 

 
Case Law (ኬዝ ሎው) 

የውሳኔ ህግ (Yewisane hig): በዳኞች አማካይነት የሚሰናዳ ህግ ሲሆን በህትመት መልክ የተዘጋጁ የተለያዩ 

ፍርድ ቤቶች ያሳለፏቸው ውሳኔዎች ስብስብ ነው። 

 
Case Management (ኬዝ ማኔጅመንት)  

የጉዳይ አያያዝ (Yeguday ayayaz): ዳኛው የፍርድ ቤት ጉዳዮችን ሂደት እንዲቆጣጠር የሚችልበት የፍርድ 

ቤት ሒደት። 

 
Cause of Action (ኮዝ ኦፍ አክሽን) 

የክስ ምክንያት (Yekis mekiniyat): ገንዘብና ንብረት ለማግኘት ወይም በሌላ ወገን ላይ አንድን መብት 

ለማስፈጽም የሚያበቃ መብትን የሚያስገኙ የፍሬ ነገሮች ስብስብ። 

 

Caveat (ካቬየት)  

የላቲን ቃል ሲሆን ትርጓሜውም መደበኛ ማስጠንቀቂያ ማለት ነው፡፡ 
 

Certificate (ሰርቲፊኬት) 

የምስክር ወረቀት (yemisikir woreket): አንዳች ሁኔታ መሟላቱን ወይም አለመሟላቱን የሚገልጽ 

የጽሁፍ ማስረጃ፡፡ 
 

Certify (ሰርቲፋይ) 

ማረጋገጥ (ቅጂ)(Maregaget(kiji)): ስለ ትክክለኛነቱ በሚመለከተው አካል ፊርማ የተረጋገጠ የዋናው 

ሰነድ ቅጂ። 
 

Charter (ቻርተር)  

ቻርተር: አንድ መንግስት ለሰዎች፣ ለተቋማት ወይም ለህዝብ መብቶችን፣ ስጣኖችን እና ጥቅማ ጥቅሞችን 

የሚሰጥበት መደበኛ የተጻፈ ሰነድ። 

 
Child (ቻይልድ)  

ህጻን (Hitsan): በህግ የተወሰነውን አቅመ አዳም/ አቅመ ሔዋን ያላደረሰ ማለት ሲሆን በብዙ ህጎች ይህ 

ዕድሜ 18 አመት ነው፡፡ በተባበሩት መንግስታት ኮንቬንሽን መሰረት ህጻን ማለት ዕድሜው 18 ያልሞላ ሰው 

ማለት ነው፡፡  
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Child Abduction (ቻይልድ አብዳክሽን)  

የህጻን ጠለፋ (Yehitsan  telefa): ልጅን በህገ ወጥ መንገድ ከወላጆቹ ወይም ከህጋዊ አሳዳጊዎች 

የመነጠል ተግባር ሲሆን የወንጀል ተጠያቂነትን የሚያስከትል ነው፡፡ 

 
Child Abuse (ቻይልድ አቢዩዝ) 

የህጻናት ጥቃት (Yehtsanat tikat): አካላዊ፣ ስነ ልቦናዊና አእምሮአዊ እንዲሁም የጾታ ጥቃትንና 

ቸለልተኝትን ጨምሮ በህጻናት ላይ የሚፈጸም ጥቃት። 

 
Child in need of protection (ቻይልድ ኢን ኒድ ኦፍ ፕሮቴክሽን) 

የህጻናት ጥበቃ (Yehtsanat tibeka): ልጆችን ከአደጋ ለመጠበቅ፣ የቤተሰብነት አንድነት ለማጠናከርና 

የልጆችን ጥቅም ለማስጠበቅ የሚወሰዱ እርምጃዎች። 

 
Child Support (ቻይልድ ሰፖርት)  

የልጅ ቀለብ/ድጋፍ (Yelij Qeleb): አንድ ወላጅ በቀጥታ ልጁን የማያሳድግ ሲሆን ለልጁ ማሳደጊያ ብሎ 

ለአሳዳጊው ወላጅ የሚያደርገው ተቆራጭ። 

 
Child Support Guidelines (ቻይልድ ሰፖርት ጋይዳንስ)  

የህጻናት ድጋፍ መመሪያ (Yehtsanat degaf memeriya): ፍርድ ቤት ተቆራጭ ሰጪው ወላጅ 

የሚያደርገውን የተቆራጭ መጠን በግልጽ የሚደነግበት መመሪያ ሲሆን የተቆራጩ መጠን የሚወሰነው 

እንደ ገቢው ሁኔታና እንደ ልጆቹ ብዛት ነው፡፡ 

 

Child Welfare (ቻይልድ ዌልፌር) 

የህጻናት ደህንነት (Yehtsanat Dehininet): በካናዳ ለልጆች ድጋፍ የሚያደርጉ ተቋማት የሚቋቋሙበት 

ስርዓት የሚመለከት ሲሆን ተቋማቱ ልክ እንደ አሳዳጊ ሆነው ለልጆች አገልግሎት ይሰጣሉ፡፡ 

 

Civil Law: ሲቪል ሎው: 

(1) በቀጥታ ከሮማውያን ህግ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ህጎች በጽሁፍ አግባብ ተጠናቅረው በአንድ ጥራዝ 

የሚቀመጡበትና በውል፣ በንብረት እና በቤተሰብ ህግ ዙሪያ የሰዎች መብቶች የተቀመጡበት እንዲሁም 

ግጭቶቻቸው የሚፈቱበት ህግ (2) በሰዎች መካከል ከወንጀል ጉዳይ ውጭ ሌሎች እንደ ንብረት፣ ቤተሰብ እና 

ቅጥር የመሳሰሉ ጉዳዮች የሚዳኙበት ህግ። 
 
Claims (ክሌይምስ)  

የይገባኛል ጥያቄ (Yeyigebagnal tiyake): (1) ለፍርድ ክርክር መነሻ የሆኑ ነገሮች፡፡ (2) አንዳች 

መፍትሔ/ውሳኔን የመጠየቅ ድርጊት። 

 

Statement of claim (እስቴትመንት ኦፍ ክሌይም) 

የክስ ማመልከቻ (Yekis mamelkecha): አንድ ሰው በሌላ ሰው ላይ ክስ የሚያቀርብበትን ምክንያት 

በማብራራትና የሚጠይቀውን ዳኝነትም በመግለጽ ለፍርድ ቤት የሚያቀርበው ማመልከቻ። 

 



8 
 

Cohabitation (ኮሃቢቴሽን)  

እንደ ባልና ሚስት መኖር (Ende baal ena misit menor): ጋብቻ የፈጸሙ ወይም ያልፈጸሙ ሰዎች እንደ 

ባልና ሚስት አብረው የሚኖሩበት ሁኔታ።  

 
Cohabitation agreement (ኮሃቢቴሽን አግሪመንት) 

እንደ ባልና ሚስት የመኖር ስምምነት (Endebaal ena mist yemenor simiminet): አብረው ለመኖር 

በመረጡ ጥንዶች መካከል የሚፈጸም ህጋዊ ስምምነት፤ እነኚህ ጥንዶች ለሞርጌጅ ወይም ለልጅ ድጋፍ 

ጉዳይ ሲያቀርቡ እንደ ባለትዳር ሊታዩ ይችላሉ፡፡ 

 
Collaborative family law (ኮላቦሬቲቭ ፋሚሊ ሎው)  

የተጋቢዎች የመለያየት ስምምነት ሒደት (Yetegabiwoch yemeleyayet simiminet hidet): 

ለመለያየት የወሰኑ ጥንዶች ፍርድ ቤት መሔድ ሳያስፈልጋቸው እርስ በእርሳቸው ከጠበቆቻቸው ጋር ሆነው 

በመወያየት ለእነርሱና ለልጆቻቸው በሚጠቅም መልኩ ሊለያዩ የሚችሉበትን ሁኔታ ለመፍጠር 

የሚችሉበት ሒደት። 

 
Commission (ኮሚሽን) 

ኮሚሽን: (1) በሰራተኛ ወይም በወኪል አማካይነት ሽያጭ ሲፈጸም በመቶኛ የሚከፈል ክፍያ (2) አንድ ሰው 

ለሌላ ሰው ስራን የሚያከናውንበት ስልጣን (3) አንድ ሰው ህጋውያን ስራዎችን እንዲያከናውን በፍርድ ቤት 

ወይም በፍርድ ቤት የሚሰጠው ስልጣን (4) አንድን ወንጀል የመፈጸም ተግባር። 

 
Common Law (ኮመን ሎው) 

ዳኞች በሚያሳለፏቸው ውሳኔዎች መሰረት በማድረግ የሚፈጠር ህግ ነው፡፡ 

 
Competence (ኮምፒተንሲ) 

ብቃት(beqat): አንድ ሰው በፍርድ ሒደት ወይም ልውውጥ ላይ ለመሳተፍ ያለው የአእምሮ አቅምና አንድ 

ሰው ለሚፈጽመው ድርጊት ሃላፊነት ለመውሰድ የሚያስችለው የአእምሮ ችሎታ፡፡ 

 
Complainant (ኮምፕሌይናንት) 

የግል ተበዳይ (yegil tebeday):  በሌላ ሰው ላይ በህግ አቤቱታ የሚያቀርብ ሰው፡፡ የወንጀል ድርጊት ሰለባ 

የሆነ ሰው በጥፋት ፈጻሚው ላይ አቤቱታ ሊያቀርብ ይችላል፡፡ 

 
Conference (ኮንፈረንስ)  

 

ኮንፈረንስ(conference): ሁለቱ ወገኖች ወይም ጠበቆቻቸው የያዙትን ጉዳይ እልባት ለመስጠት 

የሚያደርጉት ውይይት። 

 
Case conference (ኮንፈረንስ)  
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የጉዳይ ውይይት (Yeguday wiyiyit): ዳኛው፣ ሁለቱ ተከራካሪ ወገኖች እና ጠበቆቻቸው በያዙት 

ጉዳይ ላይ ሁለቱ ወገኖች ሊስማሙባቸው የሚችሉባቸውንና የማያስማሟቸውን ነጥቦች ለመለየት 

የሚደረግ ውይይት ሲሆን ውይይት ስምምነት ያልተደረሰባቸውን ነጥቦች እልባት ለመስጠትም 

ጥረት ይደረግበታል፡፡ 

 
Pre-trial conference (ፕሪ ትራያል ኮንፈረንስ)  

የቅድመ ችሎት ውይይት (Yekidme chilot wiyiyit) : የሁለቱ ወገን ጠበቆችና ዳኛው ከችሎት 

በፊት የሚያደርጉት ኢ-መደበኛ ውይይት ሲሆን ከተያዘው ጉዳይ ጋር በተገናኘ ጠቃሚ ነጥቦችን 

ይወያያሉ፡፡ በውይይቱ ጉዳዮች ለማቅለል፣ ከችሎት በፊት መፍትሔ ይገኝ እደሆነ ለመመልከትና 

ችሎት ፊት መቅረብ ካለባቸውም ጉዳዩ ምን ያል ጊዜ እንደሚፈጅ ሊነጋገሩ ይችላሉ፡፡  

 
Confession (ኮንፌሽን) 

የእምነት ቃል (Yeimnet kaal): በወንጀል የተጠረጠረ ወይም የተከሰሰ ሰው የተጠረጠረበትን ወይም 

የተከሰሰበትን ወንጀል ስለመፈጸሙ በማመን የሚሰጠው የእምነት ቃል። 

 

Consecutive Sentence （ኮንሲከቲቨ ሴንቴንስ） 

ተከታታይ ቅጣቶች (Teketatay kitatoch): አንድ ሰው ከአንድ በላይ በሆኑ ወንጀሎች ጥፋተኛ ሆኖ 

ከአንድ በላይ የእስራት ዘመን በቅጣትነት የሚሰጡበትና በአንድ ላይ ሳይሆን አንዱ የእስር ዘመን ሲያበቃ 

ሌላው የሚከተልበት አግባብ ሲሆን ይህም ረጅም የእስራት ጊዜ ውጤት ይኖረዋል፡፡ 

 

Concurrent Sentence（ኮንከረንት ሴንቴንስ）  

ተደራራቢ ቅጣት (tederarabi kitat): አንድ ሰው ከአንድ በላይ በሆኑ የወንጀል ድርጊቶች ጥፋተኛ ሲሆንና 

ከአንድ በላይ የእስራት ዘመን በቅጣትነት የሚሰጡበትና ሁሉንም በአንድ ላይ የሚታሰርበት አግባብ ሲሆን 

ይህም የእስራት ጊዜውን የሚያሳጥርበ ውጤት ይኖረዋል፡፡ 
    

Consent (ኮንሰንት)  

ፈቃድ(feqad): አንድ ነገር ለመፈጸም ወይም ይሁንታ ለመስጠት መስማማት። 

 
Consent order (ኮንሰንት ኦርደር) 

የፈቃድ ትዕዛዝ (Yefeqad teizaz): በተቃራኒ ወገኖች መካከል ስምምነት መደረጉን የሚያንጸባርቅ የፍርድ 

ቤት ትዕዛዝ ሲሆን የማንኛውንም የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ያህል ውጤት ያለውና ካልተከበረም በፍርድ ቤት 

የሚፈጸም ትዕዛዝ ነው፡፡ 

 

Contempt of Court (ኮንቴምት ኦቭ ኮርት)  

ችሎት መድፈር (Chilot Medifer): በፍርድ ቤት እና በችሎት ሰራተኞች/ኦፊሰሮች ላይ የሚደረግ 

ያለመታዘዝ ወይም ከስነ ስርዓት ውጪ የመሆን ተግባር ሲሆን በወንጀል ጥፋተኝነትን ያስከትላል፡፡ 
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Contest(ኮንቴስት) 

መቃወም(Meqawem): ፍርድ ቤት ውስጥ በሚነሳ ተቃራኒ ጥያቄ ወይም የክስ ቻርጅ ላይ ተቃውሞን 

ማንጸባረቅ፡፡ 

 
 

Contract (ኮንትራክት)  

ውል (Wiel): ህጋዊ ግዴታን የሚያቋቁም ስምነት ሲሆን የዚህ ስምነት ዋና ይዘቶች የጋራ ስምምነት፣ 

ጥቅም፣ የተዋዋዮች ችሎታ እና ህጋዊነት ናቸው፡፡ 

 
Controlled Act and Substances Act (ኮንትሮልድ አክት ኤንድ ሰብስታንስስ አክት) 

የአደንዛዥ ዕፅ ቁጥጥር ህግ (Yeadenzazh eatse Hig):  እንደ ኮኬይን እና ማሪዋና የመሳሰሉ አደገኛ 

ዕፆችን ለመቆጣጠር የወጣ የካናዳ የፌዴራል ህግ። 

 
Conviction(ኮንቪክሽን)  

የጥፋተኝነት ፍርድ (Yetifategnet firid): (1) ፍርድ ቤት አንድን ሰው በወንጀል ጥፋተኛ ነው ሲል 

የሚሰጠው ብይን (2) ዳኛ ወይም ጁሪ አንድን ተከሳሽ ጥፋተኛ እንደሆነ የሚያረጋግጥበት የፍርድ ሒደት። 

 
Corollary Relief (ኮሮላሪይ ሪሊይፍ) 

በፍቺ ክርክር ወቅት ለተጋቢ ድጋፍ፣ ለልጅ ቀለብ፣ ለአሳዳጊነት እና ለጉብኝት መብት የሚቀርብ ጥያቄ። 

 
Costs (ኮስት) 

ወጪ(Wechi): ፍርድ ቤት በክርክር የተሸነፈ ወገን ለአሸናፊው ወገን ወጪዎቹንና ሌላ ተጨማሪ አበል 

እንዲከፍል ወይም አንድ ወገን የፍርድ ቤት ትዕዛዝን ባለማክበሩ ክፍያ እንዲከፍል ፍርድ ቤት የሚሰጠው 

ትዕዛዝ። 
 
Counsel(ካውንስል) 

አማካሪ ጠበቃ (Amakari Tebeqa): ለአንድ ደንበኛ የህግ ምክር የሚሰጥ ወይም ደንበኛውን ወክሎ 

ፍርድ ቤት የሚቀርብ የሕግ ባለሙያ። 

 
Count (ካውንት) 

የክስ ዝርዝር (Yekis zirzir): በወንጀል ጉዳይ በተከሳሽ ላይ የሚቀርበው እያንዳንዱ የክስ ዝርዝር። 

 

Court （ኮርት） 

ፍርድ ቤት (Fird bet): ዳኛ ተሰይሞ በተከራካሪ ወገኖች መካከል ለተነሳ የህግ ክርክር ውሳኔ የሚሰጥበት 

እንዲሁም በህግ አግባብ ለወንጀል፣ ፍትሐ ብሔርና አስተዳደራዊ ጉዳዮች የፍትህ አስተዳደር ስራ 

የሚሰራበትና ህጋዊ ቦታ። 
 

Supreme Court of Canada (ሱፐሪም ኮርት ኦፍ ካናዳ)  

የካናዳ ጠቅላይ ፍርድ ቤት: በካናዳ የህግ ስርዓት የመጨረሻው የዳኝነት አካል። 
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Court of Appeal (ኮርት ኦፍ አፒል)  

ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት (Yegbagn semi fird bet): በእያንዳንዱ ግዛት ያለው ከፍተኛው 

የፍርድ አካል ሲሆን በግዛቱ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በተሰጡ ውሳኔዎች ላይ የሚቀርቡ ይግባኞችን 

ይሰማል፡፡ 
 

Superior Court of Justice (ሱፔርየር ኮርት ኦፍ ጀስትስ) 

ጠቅላይ  ፍርድ ቤት(Teqlay fird bet): እያንዳንዱ ግዛት በተለያዩ መጠሪያዎች የሚጠሩ 

ከፍተኛ ፍርድ ቤቶች ያለው ሲሆን እነኚህም ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ ከፍተኛ ፍርድ ቤት እና 

የንግስቲቷ ችሎት ተብለው ይታወቃሉ፡፡ ከፍተኛ ፍርድ ቤቶች በግልጽ ተለይተው ለሌላ 

የፍርድ አካል የተሰጡ ጉዳዮችን ካልሆነ በቀር ማንኛውንም ጉዳይ ለመመልከት ይችላሉ፤ 

ይኸውም ፍርድ ቤቶቹ የፍቺና ከፍተኛ ገንዘብን የሚመለከቱ ሌሎች ጉዳዮችን ጨምሮ 

ማናቸውንም ከፍተኛ ጉዳይ ይመለከታሉ፡፡ በአልቤርታ ውስጥ ማንኛውም ግምቱ ከ50,000 

ዶላር በላይ የሆነ ክርክር የሚታየው በንግስቲቷ ችሎት ብቻ ነው፡፡ ይህ ችሎት የወንጀልና 

የፍትሐ ብሔር ጉዳዮችን የሚመለከት ሲሆን ከኪሳራ፣ ከንብረት እና ከአዋቂዎች ጋር የተያያዙ 

ጉዳዮችን ያስተናግዳል፡፡ በአልቤርታ ከግዛት ፍርድ ቤቶች የሚመጣውን የይግባኝ ጉዳይ 

የሚመለከተው ይኸው የንግስቲቷ ችሎት ነው፡፡  
 

Family Court (ፋሚሊ ኮርት)  

የቤተሰብ ፍርድ ቤት (Yebeteseb fird bet): በአንዳንድ ግዛቶች ወጥ የሆነ ማንኛውንም 

የቤተሰብ ጉዳይ የሚያስተናግዱ ፍርድ ቤቶች ያሉበት አሰራር ያላቸው ሲሆን በአልበርታ 

ግዛት የንግስቲቷ ችሎትና የግዛቱ ፍርድ ቤት ሁለቱም የቤተሰብ ህግ ጉዳዮችን ያስተናግዳሉ፡ 
 

Small Claims Court (ስሞል ክሌይምስ ኮርት)  

የአነስተኛ ክሶች ፍርድ ቤት (Yeanestegna Kisoch firid bet): በአልቤርታ ግዛት ይህ 

ፍርድ ቤት የ ግዛቱ ፍርድ ቤት የፍትሐ ብሔር ምድብ ችሎት ሲሆን ማንኛውንም ግምቱ 

ከ50,000 ዶላር በታች የሆነ ክርክር የሚመለከት ነው፡፡ የፍርድ ቤቱ ህጋግትና ስነ ስርዓቶች 

ቀላልና ሰዎች ያለ ጠበቃ ድጋፍ ጉዳያቸውን ራሳቸው እንዲያስጨርሱ የሚያስችሉ ናቸው፡፡  

Creditor: (ክሬዲተር)  

ባለ ገንዘብ (Bale genzeb): ገንዘብ፣ ዕቃ ወይም አገልግሎቶችን ለሌላ ሰው ያበደረ ሰው። 
 

Criminal Code of Canada (ክሪሚናል ኮድ ኦፍ ካናዳ)  

የካናዳ የወንጀል ሕግ (Yekanada yewenijel hig): ይህ ህግ ወንጀሎችንና ቅጣታቸውን የሚደነግግ ሲሆን 

የወንጀል ስነ ስርዓትንም ያስቀምጣል፡፡ ይህ በፓርላማ የሚወጣና በመላው ካናዳ ተፈጻሚ የሆነ ህግ ነው፡፡ 

Criminal Law (ክሪሚናል ሎዉ)  

የወንጀል ህግ (yewenjel hig): ለህብረተሰብ አደገኛ የሆኑ ድርጊቶችን፣ በህግ የተከለከሉ ድርጊቶችን 

እንዲሁም በመንግስት ቅጣት የሚፈጸምባቸውን ድርጊቶች የሚመለከት የካናዳ የወንጀል ህግ ክፍል ነው፡፡ 

Criminal Record (ክሪሚናል ሪከርድ)  

የወንጀል ሪከርድ (Yewenjel record): አንድ ሰው የፈጸማቸውን የወንጀል ድርጊቶች የሚገልጽ ማህደር። 
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Cross-Examination [ክሮስ ኤግዛምኔሽን] 

መስቀለኛ ጥያቄ (Mesqelegna tiyaqe): አንድ ወገን ተቃራኒው ወገን ችሎት ፊት ላቀረበው ምስክር 

የሚያቀርበው የምርመራ ጥያቄ። 
 

Crown: (ክራውን)  

 (1) የዘውድ ስርዓተ መንግስት (2) መንግስትን ወክሎ የወንጀል ክሶችን የሚከራከር/ ዓቃቤ ህግ። 
 

Crown Attorney (ክራውን አቶርኒ)  

ዓቃቤ ህግ: (aqabe hig): የዘውድ ስርዓቱን (መንግስትን) የሚወክልና በወንጀል ድርጊት በተከሰሰ ሰው ላይ 

በፍርድ ቤት ክስ መስርቶ የሚከራከር ባለሙያ ወይም ጠበቃ ። 

Crown Prosecution (ክራውን ፕሮስኪውሽን)  

ዓቃቤ ህግ ክስ የሚያቀርብበት ሒደት (Yemengist tebeqa kis yemiyaqerbibet hidet): ዓቃቤ ህግ 

በወንጀል የተከሰሰ ሰውን ፍርድ ቤት አስቀርቦና ክስ መስርቶ የሚከራከርበት የህግ ሒደት። 
 

Custody (ከስተዲ)  

ጥበቃ (tibeka): (1) በህጋዊ ሂደት/አሰራር አንድን ሰው ማሰር፣ በህግ ቁጥጥር ስር የማዋል ተግባር (2) ፍርድ 

ቤት ለአንድ ወላጅ ወይም ለሁለቱም ወላጆች ልጅን በሚመለከት የክብካቤና ውሳኔ የማሳለፍ መብትን 

በማጎናጸፍ የሚሰጠው ውሳኔ። 
 

Joint Custody (ጆይንት ከስተዲ)   

የጋራ ጥበቃ (Yegara tibeqa) – ሁለቱም ወላጆች የልጃቸውን ህይወት በሚመለከት ዋነኛ 

ውሳኔዎችን በጋራ የሚወስኑበት ሁኔታ ሲሆን ልጁ ከእያንዳንዱ ወላጅ ጋር እኩል መጠን 

ያለው ጊዜ ያሳልፋል ማለት አይደለም፡፡ ልጁ ተቀዳሚ መኖሪያውን ከአንድ ወላጅ ጋር 

በማድረግ ከሌላኛው ጋር ደግሞ መደበኛ ጊዜውን ሊያሳልፍ ይችላል፡፡   
 

Shared Custody (ሼርድ ከስተዲ)  

የተከፋፈለ ጥበቃ (Yetekefafele tibeqa): ልጁ ቢያንስ 40% ያህል ጊዜውን ከእያንዳንዱ 

ወላጅ ጋር የሚያሳልፍበትና እያንዳንዱ ወላጅ ልጁን በሚመለከት ውሳኔ በመስጠት ተሳታፊ 

የሚሆንበት ሁኔታ ማለት ነው፡፡   
 

Sole Custody (ሶል ከስተዲ)  

ብቸኛ ጥበቃ (Bichegna tibeqa)– ይህ አንድ ወላጅ ብቻ የልጆቹን የአሳዳጊነት መብት 

የሚይዝበት ሁኔታ ሲሆን በዚህ ሁኔታ ልጁ ከአንድ ወላጅ ጋር የሚኖር ሲሆን ይኸው ወላጅ 

ብቻውን እንደ ትምህርት፣ ሃይማኖትና የመሳሰሉ የልጁን ህይወት የተመለከቱ ዋነኛ 

ጉዳዮችን ለመወሰን መብት ይኖረዋል፡፡ ሌላኛው ወላጅ ልጁን የመጎብኘትና የተወሰነ ጊዜ 

ከልጁ ጋር አብሮ የማሳለፍ መብት ሊኖረው ይችል ይሆናል፡፡ 
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Split Custody (እስፕሊት ከስተዲ) 

የተናጠል ጥበቃ (Yetenal tibeqa)– ወላጆች ከአንድ በላይ ልጅ ሲኖራቸው እያንዳንዱ 

ወላጅ አንድ አንድ ልጅ ተካፍሎ የሚያሳድግበት ሁኔታ ነው፤ ፍርድ ቤቶች በእድሜ ትናንሽ 

ልጆችን ከወንድም/እህቶቻቸው ላለመነጠል ይሞክራሉ፡፡ 

 

D 

Damages (ዳሜጅ)  

ካሳ (Kasa): በፍትሐ ብሔር ጉዳይ አንድ ወገን የሚጠይቀው ወይም ፍርድ ቤት የደረሰ ጉዳትን ለማካካስ 

የሚፈርደው ገንዘብ  
 

Aggravated Damages (አግራቬትድ ዳሜጅስ)  

የከበደ ካሳ (yekebede kasa): ከውል ውጭ በሚመነጭ ሃላፊነት በከሳሹ ላይ የደረሰውን 

የላቀ ጉዳት በሚያንጸባርቅ አግባብ ፍርድ ቤት የሚወስነው ካሳ 
 

General Damages (ጀነራል ዳሜጅስ)  

አጠቃላይ ካሳ (Ateqalay kasa): ገንዘብ ነክ ላልሆኑ እንደ ህመም፣ እንግልት እና 

መስተጓጎልን ለመሰሉ ጉዳቶች የሚወሰን ካሳ 
 

Nominal Damages (ኖሚናል ዳሚጅስ)  

ተምሳሌታዊ ካሳ (Temsaletawi kasa): አንድ ሰው ይህ ነው የሚባል ትልቅ ጉዳት 

ያልደረሰበት ሲሆን የሚወሰንለት አነስተኛ የካሳ መጠን። 
 

Non-Pecuniary damages: (ኖን ፔኪዩኒያሪ ዳሚጅስ) 

ገንዘብ ነክ ያልሆነ ካሳ (genzeb nek yalhone kasa): በገንዘብ ለመለካት የማይችሉ እንደ 

ህመምና እንግልት የመሳሰሉ ጉዳቶችን ለማካካስ የሚወሰን ካሳ። 

Pecuniary damages (ፔኪዩኒያሪ ዳሚጅስ) 

ገንዘብ ነክ የጉዳት ካሳ(genzeb nek yegudat kasa): በገንዘብ ለመለካት የሚችሉ ለአንድ 

ጉዳት የተከፈለ የህክምና ወጪን ለመሳሰሉ ጉዳቶች የሚወሰን ማካካሻ። 

Punitive damages: (ፑኒቲቭ ዳሚጅስ)  

የቅጣት ካሳ (Yekitat kasa): ከአነስተኛ ካሳ የሚበልጡና ጥፋት ፈጻሚው ለሰራው ያልተገባ 

ተግባር እንደ ቅጣት እንዲውሉ ታስበው የሚወሰኑ የካሳ ክፍያዎች፡ 

Special damages (እስፔሺያል ዳሚጅስ)  

ልዩ ካሳ (Liyu kasa): የገቢ ማጣትን፣ የንብረት ጉዳትን እና የህክምና ወጪን የመሰሉ 

ኢኮኖሚያዊ ኪሳራዎችን ለማካካስ የሚወሰን ካሳ። 
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De Novo (Hearing): (ዴ ኖቮ ሂሪንግ) 

በላቲን “አዲስ” የሚል ትርጓሜ ያለው ሲሆን አንድ ጉዳይ ከተሰማና ከተወሰነ በኋላ የሚደረግ ዳግም ጉዳይ 

የመስማት ሂደት ሲሆን ጉዳዩ ቀደም ብሎ እንዳልተሰማና እንዳልተወሰነ አድርጎ የመወሰን ሒደት ነው፡፡  
 

Debtor (ዴተር)  

ባለ ዕዳ (Bale ida): የሌላ ሰው ገንዘብ ወይ አንዳች ዋጋ ያለው ነገር ብድር ያለበት ሰው፡፡ 
 

Declaration (ዲክላሬሽን） 

መግለጫ (Meglecha): የተከራካሪ ወገኖችን መብትና ግዴታ የሚያስረዳ ወይም በህግ ጥያቄ ላይ የፍርድ 

ቤቱን አስተያየት የሚገልጽ የፍርድ፣ የውሳኔ ወይ የትዕዛዝ አካል። 
 

Defence (ዲፌንስ)  

መከላከያ(Mekelakeya): የወንጀል ክስን ወይም የፍትሐ ብሔር ተጠያቂነትን በመካድ የሚቀርብ መልስ። 

Defense Counsel (ዲፌንስ ካውንስል)  

ተከላካይ ጠበቃ (Tekelakay tebeqa): በችሎት ፊት ለተከሳሹ የሚቆም ጠበቃ። 

Defendant ዲፌንዳንት  

ተከሳሽ(Tekesash): በፍትሐ ብሔር ጉዳይ አንዳች ነገር እንዲፈጽም የሚጠየቀው ወይም በወንጀል ክስ 

ቀርቦበት የሚቀርበው ወገን። 

Dependent (ዲፔንደንት)  

ጥገኛ(Tigegna): ከሌላው ድጋፍ የሚፈልግ ሰው ማለት ሲሆን ይኸውም የወላጆቹን ድጋፍ የሚፈልግ ልጅ 

ወይም በልጆቻቸው የሚጦሩ አዛውንት ሰዎችን ሊያጠቃልል ይችላል፡፡  

Deponent: (ዲፖነንት)  

ቃል ሰጪ (Kaal sechi): በመሃላ ቃሉን የሚሰጥ ወይ ማረጋገጫ የሚያቀርብ ወገን ወይም ቃለ መሓላ 

አድራጊ ወገን። 

Deposition: (ዲፖዚሽን) 

የመሃላ ማረጋገጫ (Yemehala maregagecha): በመኃላ የተከናወነ መግለጫ ወይም ማረጋገጫ ወይም 

ቃለ መሓላ። 

Direct Evidence (ዳይሬክት ኤቪደንስ)  

ቀጥተኛ ማስረጃ (Ketitegna masreja):  ለፍርድ ቤት የሚቀርብ የሰው ማስረጃ/ምስክር ወይም ሊረጋገጥ 

የተፈለገውን ፍሬ ነገር በቀጥታ የሚያሳይ የሰነድ ማስረጃ 

Direct Examination (ዳይሬክት ኤግዛምኔሽን)  

ዋና ጥያቄ (Wana tiyaqe): ምስክሩን የጠራው ወገን ለምስክሩ የሚያቀርበው ጥያቄ  

Discharge (ዲስቻርጅ)  
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መለቀቅ (Meleqeq): ከህግ ግዴታ ነጻ መደረግ/መለቀቅ፤ በወንጀል ህግ ወንጀል ፈጻሚው የወንጀል ሪከርድ 

የማይያዝበት ሲሆን እስራቱ በሌላ አይነት ቅጣት ይለወጥለታል፡፡ 

Absolute discharge (አብሶሉት ዲስቻርጅ)  

ፍጹም መለቀቅ (fitsum meleqeq): ተከሳሹ ጥፋተኛ ቢሆንም የጥፋተኝነት ውሳኔ አይሰጥበትም፡

፡ በተጨማሪም ከአመት በኋላ ስለ ወንጀል ሪከርዱ ምንም አይነት መረጃ ይፋ አይደረግም፡፡ 

Conditional Discharge (ኮንዲሽናል ዲስቻርጅ)  

በሁኔታ መለቀቅ (Behuneta Meleqeq): ተከሳሹ በፍርድ ቤት የሚደነገግ አንዳች ሁኔታን ካሟላ 

የጥፋተኝነት ውሳኔ አይሰጥበትም፡፡ በተጨማሪም ከትዕዛዙ ከሶስት አመታት በኋላ ስለ ወንጀል 

ሪከርዱ ምንም አይነት መረጃ ይፋ አይደረግም፡፡  

Disclosure (ዲስክሎዠር)  

መግለጫ(Megilecha): በፍርድ ቤት ሒደት ወቅት አንድ ወገን ለሌላኛው ወገን ሰነዶችን እና ሌላ መረጃን 

የሚገልጽበት ወይም የሚያሳይበት ሁኔታ። 

Discovery ዲስከቨሪ  

ማስረጃማሳወቅ (Masreja masaweq):  በአንድ ወገን ይዞታ ስር ያሉ ወይም አንድ ወገን የሚያውቃቸው 

ፍሬ ነገሮች፣ መዛግብትና ሌሎች ነገሮች ለተያዘው ክስ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን ለሚፈልገው ለሌኛው ወገን 

እንደ ክሱ አንድ አካል ተደርገው የሚሰጡበት ሁኔታ። 
 

Dismissal (ዲስሚሳል)  

ማሰናበት(Masenabet): ዳኛ አንዳች እርምጃን፣ ክስን ወይም የወንጀል ቻርጅን ለማቋረጥ የሚሰጠው 

ውሳኔ። 

Disposition: (ዲስፖዚሽን)  

የመጨረሻ ውሳኔ(Yemecheresha wusane): ፍርድ ቤት ክስን (የወንጀል ክስን  በሚመለከት የሚሰጠው 

የመጨረሻ ውሳኔ። 

Diversion (ዳይቨርዥን)  

መለወጥ(Melewet): አንዳች ሁኔታዎች ሲሟሉ አንድ ጉዳይ ከመደበኛ የፍትህ ስርዓት ወደ ኢመደበኛ ሒደት 

የሚወርድበት ሁኔታ ማለት ሲሆን ዓቃቤ ህጉ ይህንን ማድረግ ይችላል፡፡ ይህ ድርጊት ከክስ ቻርጅ መቅረብ 

በፊት ወይም በኋላ ሊፈጸም የሚችል ሲሆን አሰራሩ ለወጣት ጥፋተኞች ጉዳይ ይተገበራል፡፡  

Division of Property (ዲቪዥን ኦፍ ፕሮፐርቲ)  

ንብረት ክፍፍል (nibret kififil): በቤተሰብ ህግ ተጋቢዎች ፍቺ ሲያደርጉ፣ ሲለያዩ ወይም አንደኛው ተጋቢ 

ሲሞት የሚያደርጉት ንብረትና የፋይናንስ ተጠያቂነት ክፍፍል ነው፡፡ 

Divorce: (ዳይቮርስ) 

ፍቺ(Fichi): በህግ መሰረት በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ጋብቻ የሚቋረጥበት ሁኔታ ማለት ነው፡፡ 
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Docket (ዶኬት) 

መዝገብ (Mezgeb): (1) እለታዊ ለችሎት የተዘጋጁ ጉዳዮችን፣ የሚታዩበትን ቀን እና ጉዳዮቹ ያሉበትን ሁኔታ 

በዝርዝር የሚያሳይ መደበኛ የፍርድ ቤት ማህደር/ መዝገብ (2) ጠበቃው በደንበኛው ጉዳይ ላይ 

የሚያጠፋውን ጊዜ የሚመዘግብበት መዝገብ። 

 

Domestic Violence (ዶመስቲክ ቫየለንስ)  

የቤት ውስጥ ጥቃት (Yebet wust tiqat): አንድ የቤተሰብ አባል በሌላኛው የቤተሰብ አባል ላይ 

የሚፈጽመው ማንኛውም የሃይል፣ የማስገደድ፣ ወይም የማስፈራራት ድርጊት ወይም ቃል ማለት ሲሆን 

የቅርብ አጋር የሚፈጽመው ጥቃትም ይጠቃለላል፡፡ 

Duress (ዲዩሬስ)  

መገደድ(Megeded): አንድን ሰው በፈቃዱ አንዳች ተግባር ከማከናወን ወይም ካለማከናወን እንዲታቀብ 

የማስገደድ ተግባር። 
 

Duty Counsel (ዲዩቲ ካውንስል) 

መንግስት የሚያቆመው ጠበቃ (Mengist yemiyakomew tebeqa): በአብዘኛው በወንጀል ክስ እና 

በቤተሰብ ክርክር ያለ ጠበቃ ወደ ፍርድ ቤት ለሚመጡ ሰዎች መንግስት ከፍሎ የሚያቆመው ጠበቃ። 
 

Endorse: ኢንዶርስ  

ማረጋገጥ(Maregaget): (1) የህግ ሰነድን መፈረም (2) ከአንድ ወገን ወደ ሌላው ወገን ድርድር 

የሚደረግበት ነገርን በህግ አግባብ ለማስተላለፍ የሚፈቅድ ሰነድን መፈረም (3) አንዳች ነገርን ማረጋገጥ (4) 

በሰነድ ላይ ለውጥን ወይም መሻሻልን የሚያደርግ ቅጥያ/አባሪ። 
 
                                                                       E 
 

Enforcement (ኢንፎርስመንት)  

ማስፈጸም(Masfetsem): የህግ፣ የደንብ ወይም የፍርድ ቤት ትዕዛዝን መክበር ወይም ማስፈጸም። 
 

Equalization Payment (ኢኳላይዜሽን ፔይመንት) 

የማመጣጠኛ ክፍያ (Yemametategna kifiya): በተጋቢዎች መካከል የንብረት ክፍፍልን ተከትሎ 

የሚመጣ ሒደት ሲሆን ተጋቢዎች በትዳር ዘመናቸው ያፈሩትን ንብረት በእኩሌታ ይካፈሉ ዘንድ አንድ ተጋቢ 

ለሌላኛው ተጋቢ የሚፈጽመው የእኩሌታ/ ማስተካከያ ክፍያ ነው። 
 

Estate (ኢስቴት) 

ሀብት/ንብረት (Habet/Nibret): አንድ ሰው ያለው አጠቃላይ ንብረት ማለት ሲሆን በአብዛኛው አንድ ሰው 

ሲሞት ጥሎት የሚሄደውን አጠቃላይ ንብረት ይመለከታል። 
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Evidence (ኤቪደንስ)  

ማስረጃ(Masreja): በአንድ ለክስ በቀረበ ጉዳይ ላይ ክርክር የተነሳበትን ነጥብ በችሎት ፊት ለማስረዳት 

የሚቀርብ ማንኛውንም መረጃ፣ የምስክሮችን ቃል፣ ሰነዶችንና ሌሎች ሊታዩ የሚችሉ ነገሮችን የሚያጠቃልል 

ማስረጃ። 
 

Direct Evidence (ዳይሬክት ኤቪደንስ) 

ቀጥተኛ ማስረጃ (Qetitegna Masreja): የአንድን ነገር ፍጻሜ በሚመለከት ሁኔታውን በቀጥታ 

የተመለከተ፣ የሰማ ወይም በክርክሩ ውስጥ ከተነሳው ነገር ጋር አካላዊ ንክኪ ያደረገ ምስክር የሚሰጠው 

ማስረጃ። 
 

Expert Evidence (ኤክስፐርት ኤቪደንስ)  

የባለሙያ ማስረጃ (Yebalemuya masreja): አንዳች ሙያዊ፣ ሳይንሳዊ ወይም የቴክኒክ ጉዳይን 

በሚመለከት ባለሙያ የሚሰጠው ተቀባይት ያለው ቃል።  
 

Hearsay evidence (ሂርሴይ ኢቪደንስ)  

የሰሚ ሰሚ ማስረጃ (Yesemi semi Masreja): ራሳቸው የሚያውቁትን ነገር ሳይን ከሌሎች ሰዎች 

የሰሙትን ነገር የሚናገሩ ምስክሮች የሚሰጡት ማስረጃ ሲሆን በአጠቃላይ መርህ ደረጃ ይህ አይነቱ ማስረጃ 

በችሎት ፊት ተቀባይት የለውም። 
 

Ex Parte (ኤክስ ፓርቴ)  

ተቃራኒ ወገን በሌለበት ሁኔታ ወይም አንደኛው ወገን ሳይገኝ የሚከናወን የፍርድ ሒደትን የሚመለከት ነው። 
 

Examination (ኤግዛምኔሽን)  

ምርመራ (Mirmera): አንድ ምስክር በችሎት ፊት የሚቀርብለት መደበኛ ጥያቄ 
 

Exclusive Possession of the Matrimonial Home (ኤክስክሉሲቨ ፖሴሽን ኦፎ ዘ ማትሪሞኒያል ሆም)  

የጋራ መኖሪያን በብቸኝነት መያዝ (Yegara Menorian Bebichegninet Meyaz): የደህንት ስጋት ሲኖር 

አንድ ተጋቢ በተጋቢዎቹ ቤት ውስጥ ለብቻው እንዲኖር ሲል ፍርድ ቤት የሚሰጠው ትዕዘዝ 
 

Execution: (ኤክስኪዩሽን)  

አፈጻጸም (Afetsatsem): የፍርድ ቤት ትዕዛዝ የሚተገበርበት ሒደት 
 

Exhibit: (ኤግዚቢት):  

በችሎት ፊት እንደ ማስረጃ የሚቀርብ ሰነድ ወይም አንዳች ነገር። 
 

Expert (ኤክስፐርት)  

ባለሙያ (Balemuya): በአንድ ጉዳይ ላይ ልዩ ሙያ ወይም ክህሎት ያለውና የፍርድ ሒደቱን ለመርዳት 

ይቻል ዘንድ አስተያየቱን እንዲሰጥ በፍርድ ቤት የተፈቀደለት ሰው፡፡ 
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Extraordinary Expenses: (ኤክስትራ ኦርዲናሪ ኤክስፔንስ)  

ልዩ ወጪዎች (Liyu Wechiwoch): በቤተሰብ ህግ ውስጥ የልጅ ቀለብ ክፍያን የሚመለከት ሲሆን ከልጅ 

ድጋፍና ክብካቤ ጋር በተያያዘ ልዩ ወጪዎችን የሚመለከት ነው፡፡  
 

                                                                        F 

Factum (ፋክተም) 

የፍሬ ነገር ማጠቃለያ (Yefire Neger Matekaleya): ተዛማጅ ፍሬ ነገርን፣ ህግን እና የክርክር መግለጫን 

የያዘ በፍርድ ሒደት ወቅት የአንድን ተሟጋች አቋም የሚያሳይ በጽሁፍ የሚቀርብ ማጠቃለያ ። 
 

Family Court (ፋሚሊ ኮርት)  

የቤተሰብ ችሎት/ ፍርድ ቤት (Yebeteseb Chilot/ Fird Bet): ከቤተሰብ ህግ ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን 

የሚመለከት ፍርድ ቤት ሲሆን በአልቤርታ ግዛት የግዛቱ ፍርድ ቤት (Provincial Court) ሆነ የንግስቲቷ ፍርድ 

ቤት (Court of Queen’s Bench) የቤተሰብ ምድብ ችሎት አላቸው፡፡ 
 

Family Law (ፋሚሊ ሎዉ)  

የቤተሰብ ህግ (Yebeteseb Hig): እንደ ጋብቻ፣ መለያየት፣ ፍቺ፣ የልጅ አሳዳጊነት መብት፣ ልጅን መጎብኘት 

እና የቀለብ ጉዳይ እንዲሁም የጋብቻ ንብረት መከፋፈል ስለመሳሰሉት ጉዳዮች የሚመለከት የካናዳ ህግ 

ክፍል። 
 

Family Law Act (ፋሚሊ ሎዉ አክት)  

የቤተሰብ ህግ (Yebeteseb Hig): መለያየት፣ የልጅ አሳዳጊነት መብት፣ ልጅን መጎብኘት እና የቀለብ ጉዳይ 

ስለመሳሰሉት ጉዳዮች የሚመለከት የአልቤርታ የቤተሰብ ህግ ክፍል ሲሆን የፍቺ፣ ጋብቻ፣ የተጋቢ ድጋፍ፣ 

የጋብቻ ንብረት ክፍፍል እና የልጅ ቀለብ እንዲሁም አሳዳጊነት ጉዳዮችን አይመለከትም፡፡ እነኚህ ጉዳዮች 

በፌዴራሉ የፍቺ ህግ (Divorce Act) ስር የሚወድቁ ናቸው፡፡ 
 

Fees (ፊስ) 

ክፍያ (Kifiya): ለአገልግሎት የሚከፈል ክፍያ ማለት ሲሆን ለፍርድ ቤት የሚከፈል የዳኝነት ክፍያን 

ይጨምራል፡፡ 
 

Fiduciary (ፊዱሺያሪ) 

ባለ አደራ (Bale Adera): ለሌላ ሰው ጥቅም ሲል ግዴታ የገባና ባለ አደራ የሆነ እና የተሰጠውን አደራ ለሌላው 

ሰው（ተጠቃሚ፣ ተቀባይ ለሆነው） ጥቅም በቅን ልቦና ስራ ላይ የሚያውል ሰው። 
 

Final Order (ፋይናል ኦርደር)  

የመጨረሻ ትዕዛዝ (Yemecheresha Ti’izaz): አንድን የህግ ጉዳይ የመጨረሻ እልባት ለመስጠት ፍርድ ቤት 

የሚሰጠው ትዕዛዝ 
 

Financial Statement (ፋይናንሺያል እስቴትመንት)  

የሒሳብ መግለጫ (Yehisab Meglecha): የአንድ ሰው ወይም ድርጅት መደበኛ የሆነ የገቢ፣ የወጪ፣ 
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የንብረት፣ የሀብት እና የዕዳ ምዝገባ የሚደረግበት ሰነድ 
 

Fine (ፋይን)  

የገንዘብ ቅጣት (Yegenzeb Kitat): ወንጀልን በፈጸሙ ወይም ደንብ በተላለፉ ሰዎች ላይ የሚጣል የገንዘብ 

መቀጮ። 
                                                                              G  

Garnishee: (ጋሪሺ)  

ባለ አደራ (Bale Adera): እንደ ባንክ ወይም አሰሪ ያለ ለባለእዳው መክፈል ያለበት ሶስተኛ ወገን   ሲሆን 

የያዘውን የባለ ዕዳ ንብረት ወይም ገንዘብ በፍርድ ቤት ትእዛዝ የ ባለእዳውን አበዳሪዎች መክፈል ይቻል ዘንድ 

ለፍርድ በቱ መክፈል ያለበት ወገን።  
 

Garnishment: (ጋሪሽመንት) 

የአደራ ስምምነት (Yeadera Simiminet): በባለ ዕዳው ላይ የተሰጠ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ያለው ሰው 

የባለዕዳውን ገንዘብ ከያዘ እንደ ባንክ ወይም አሰሪ ከመሰለ ሶስተኛ ወገን ይህ ገንዘብ እንዲሰጠው 

የሚጠይቅበት ሁኔታ 
  

Guardian/Guardian ad litem (ጋርዲያን አድ ሊተም)  

አሳዳጊ/ሞግዚት (Asadagi/Mogzit): አካለ መጠን ባለማድረሱ ምክንያት ወይም በሌላ በአንዳች ጉድለት 

ሳቢያ በህግ ችሎታ የሌለው እና የራሱን ጉዳዮች በአግባቡ ለማከናወን የማይችል ተብሎ ለሚቆጠር ሰው 

ጠባቂነትና ለንብረቱም አስተዳዳሪነት ተግባር ሲባል በህግ በአግባቡ ስልጣንና ሃላፊነት ተሰጥቶት የሚሾም 

ሰው 
 

Guilty (ጊልቲ) 

ጥፋተኛ(Tifategna): በወንጀል ተጠያቂ የሆነ ወገን ወይም የተከሰሰበትን ወንጀል በተመለከተ ተከሳሹ 

ጥፋተኛ ስለ መሆኑ ሲያምን 
 

H 

Hearing (ሂሪንግ)  

የክስ መሰማት (Yekis Masmat): በፍርድ ቤት ወይም በሌላ ውሳኔ ሰጪ አካል ፊት ወይም ኦፊሰር ወይም 

መንግስታዊ ኤጀንሲ ፊት የሚከናውን የህግ ሒደት። 
 

Hearsay evidence (ሂርሴይ ኤቪደንስ)  

የሰሚ ሰሚ ማስረጃ (Yesemi Sami Masreja): ራሳቸው የሚያውቁትን ሳይሆን ከሌሎች ሰዎች የሰሙትን 

በነገር የሚናገሩ ሰዎች የሚሰጡት ማስረጃ ሲሆን በጠቅላ መርህ ደረጃ ይህ አይነቱ ማስረጃ ተቀባይት 

የለውም፡፡ 
 

Holograph Will (ሄሎግራፍ ዊል)  

በተናዛዡ ጽሁፍ የሚደረግ ኑዛዜ (Betenazazhu tsihuf yemidereg nuzaze): ሙሉ በሙሉ በተናዛዡ 

የእጅ ጽህፈት የተጻፈና የፈረመበተ ኑዛዜ ሲሆን ይህ ኑዛዜ በአልበርታ ግዛት ተቀባይነት ያለው ቢሆንም በብዙ 

የካናዳ ግዛቶች ግን ተቀባይነት የለውም። 
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Homicide: (ሆሚሳይድ)  

ነብስ ማጥፋት (Nebsi Matifat): ሰውን የመግደል ወንጀል ማለት ሲሆን አሰቃቂ የሰው መግደል ወንጀል፣ 

ህጻን መግደል(infanticide) እና በቸልተኝት የሰው መግደል ወንጀል   በዚህ ውስጥ ይካተታሉ፡፡ ከባድ የወንጀል 

አይነት ወይም ጥፋት ነው፡፡  
 

Hybrid offence (ሀይብሪድ ኦፌንስ) 

ድቅል ወንጀል (Diqil Wenjel): ዓቃቤ ህግ በተቀላጠፈ ወይም በመደበኛ ክስ አሰማም ሒደት ክስ 

የመመስረት አማራጭ የሚያገኝበት የወንጀል አይነት ነው፡፡ 
 
I 

Illegal: (ኢሌጋል) 

ህገ ወጥ (Hige Wet): ከህግ ጋር የሚቃረን ወይም በህግ የተከለከለ ተግባር። 
 

Imprisonment (ኢምፕሪዝንመንት)  

እስራት (Isirat): አንድን ሰው በእስር የማቆየት ተግባር። 
 

Imputed income (ኢምፒዩትድ ኢንካም)  

በፍርድ ቤት የሚቆጠር ገቢ (Befird bet yemikoter Gebi): በቤተሰብ ህግ ላይ ፍርድ ቤቱ አንደኛው ወገን 

የልጅ ቀለብን ለመወሰን በሚነሳ ጥያቄ ላይ ትክክለኛ ገቢውን አልገለጸም ብሎ ሲያምን በራሱ ግምት 

ምናልባትም ከግለሰቡ ገቢ በላይ የሆነ መጠንን የሚወስንበት አሰራር ነው፡፡ ይህ የሚተገበረው ወላጆች ሆን 

ብለው ገቢያቸውን እንዳይቀንሱ ወይም የልጅ ቀለብ ላለመክፈል ሲሉ ስራ ፈትተው ወይም ገቢ የማያገኙ 

ሆነው እዳይቀመጡ ላለማበረታታት ነው፡፡  
 

In Camera (ኢን ካሜራ)  

ዝግ ችሎት (Zig Chilot): የፍርድ ሒደቶች በጠቅላላው ለህዝብ ክፍት ሲሆኑ በዚህኛው ግን አንድ ፍርድ ቤት 

ወይም ሌላ ውሳኔ ሰጪ አካል የተሟጋቾችን ምስጢር ለመጠበቅ ሲል በዝግ የሚያከናው ችሎት ማለት ነው። 
 

Incarceration: (ኢንካርሲሬሽን)  

እስራት (Isirat): በማረፊያ ቤት ወይም በመደበኛ እስር ቤት የሚደረግ እስራት። 
 

Indictable Offence (ኢዲኬተብል ኦፌንስ) 

ከባድ ወንጀል (Kebad Wenjel): የከፋ ቅጣት ማለትም ረጅም እስራትን ወይም ከፍተኛ የገንዘብ ቅጣትን 

የሚያስከትሉ ብርቱ የወንጀል ጥፋቶች ማለት ነው፡፡ በዚህ አይት አግባብ የተከሰሰ ሰውን የመዳኘት የፍርድ 

ሒደት በአብዛኛው የተወሳሰበ ነው፡፡ 

Indictment (ኢንዲክትመንት) 

መከሰስ (Mekeses): ጥፋተኛው የከፋ ወንጀል መፈጸሙን የሚያሳይ የጽሁፍ ክስ/ውንጀላ፡፡ ይህ 

በአብዛኛው በከፍተኛ ፍርድ ቤትየሚታይ ክስ ነው፡፡ በአልበርታ በንግስቲቷ ፍርድ ቤት (Court of Queen’s 

Bench) ይታያል። 
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Information (ኢንፎርሜሽን)  

መረጃ (Mereja): ጥፋተኛው ወንጀል መፈጸሙን የሚያሳይ በፖሊስ በመሃላ ተደግፎ የሚቀርብ መግለጫ 

ሲሆን በግዛት ፍርድ ቤቶች (Provincial Courts) በተከሳሽ ላይ ክስ ለመጀመር የሚውል ነው፡፡ 
 

Injunction (ኢንጀንክሽን)  

ትዕዛዝ/እግድ (Ti’ezaz/Igid): አንድ ሰው አንድ ነገር እንዲፈጽም ወይም ከማድረግ እንዲቆጠብ ፍርድ ቤት 

የሚሰጠው ትዕዛዝ። 
 

Inquest (ኢንኩዌስት)  

ምርመራ (Mirmera): የአንድን ሰው የሞት መንስኤ እና የአሟሟት ሁኔታ በሚመለከት በአስከሬን መርማሪ 

የሚከናወን ምርመራ። 
 

Insolvency (ኢንሶልቨንሲ)  

እዳን ለመክፈል መሳን (Edan lemekifel mesan): የመክፈያ ጊዜ ሲደርስ ዕዳን ለመክፈል ያለመቻል። 
 

Interest Rate: (ኢንትረስት ሬት) 

የወለድ ምጣኔ (Yeweled Mitane): እንደ ብድር በመሰለ በአንዳች የገንዘብ ጥቅም ላይ ተበዳሪው 

ለወሰደው ገንዘብ የሚታሰብ የክፍያ መጣኔ ወይም ወለድ ። 
 

Interim or interlocutory order (ኢንተሪም ኦር ኢንተርሎኩተሪ ኦርደር) 

ጊዜያዊ ትዕዛዝ (Gizeyawi Tizaz): በአብዛኛው ፍርድ ቤት አንድን ጉዳይ ሙሉ በሙሉ እስኪመለከትና 

የመጨረሻ ትዕዛዝ እስኪሰጥ ድረስ ለአንድ ለተወሰነ ጊዜ የሚሰጠው ትዕዛዝ። 
 

Intestate: (ኢንቴስቴት)  

ያለ ኑዛዜ (Yale Nuzaze): አንድ ሰው ያለ ኑዛዜ ሲሞት፣ ኑዛዜ ሳያደርጉ መሞት። 
 

J 

Joint Custody (ጆይንት ከስተዲ) 

የጋራ አሳዳጊነት/ጥበቃ (Yegara Asdaginet/ tibeka): ሁለቱም ወላጆች የልጃቸውን ህይወት 

በሚመለከት ዋነኛ ውሳኔዎችን በጋራ የሚወስኑበት ሁኔታ ሲሆን ልጁ ከእያንዳንዱ ወላጅ ጋር እኩል መጠን 

ያለው ጊዜ ያሳልፋል ማለት አይደለም፡፡ ልጁ ተቀዳሚ መኖሪያውን ከአንድ ወላጅ ጋር በማድረግ ከሌላኛው 

ጋር ደግሞ መደበኛ ጊዜውን ሊያሳልፍ ይችላል፡፡ 

 

Joint Liability (ጆይንት ሊያብሊቲ) 

የአንድነት ተጠያቂነት (Yeandnet teteyakinet): ለአንድ ዕዳ ከአንድ በላይ የሆኑ ሰዎች እያንዳንዳቸው 

ለጠቅላላው ዕዳ በሃላፊነት ተጠያቂ የሚሆኑበት አሰራር። 
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Judge (ጀጅ)  

ዳኛ (Dagna): በፍርድ ችሎት ላይ የሚሰየምና ለጉዳዮች ውሳኔ የሚያሳልፍ፤ ለዚሁም በቂ የህግ ትምህርት 

ያለው ሰው። 

 

Judgment: (ጀጅመንት)  

ፍርድ (firid): በአንድ የህግ (ክስ) ሒደት ላይ የሁለቱን ወገኖች መብትና ተጠያቂነት በሚመለከት ፍርድ 

ቤት የሚሰጠው ውሳኔ። 

 

Default Judgment (ዲፎልት ጀጀመንት)  

የጉድለት ፍርድ (Yegudlet fird):  መልስ ለመስጠት ባልቻለ ወይም ብዙ  ፍርድ ቤት 

ባለመቅረብ)በከሳሽ የቀረበበትን ክስ ለማስተባበል ባልቻለ ተከሳሽ ላይ የሚሰጥ ፍርድ። 

 

Summary Judgment (ሳመሪ ጀጀመንት)  

የተፋጠነ ስነ ስርዓት (Yetefatene sine sireat): ፍርድ ቤት በቀረበው ማስረጃ መጠን የተነሳ ሙሉ 

የችሎት አሰማም ሒደት ሳያስፈልግ በተፋጠነ ስነ ስርዓት በአንደኛው ወገን ላይ ሚሰጠው ፍርድ። 

Judgment Creditor (ጀጅመንት ክሬዲተተር)  

የፍርድ ባለመብት (Yefird balemebt): የገንዘብ መብት ኖሮት ይኸው በፍርድ ቤት የተወሰነለት ሰው። 

 

Judgment Debtor (ጀጅመንት ዴተር)  

የፍርድ ባለ ዕዳ (Yefirid bale ida): ገንዘብ (ዕዳ) ኖሮበት ይኸው በፍርድ ቤት የተወሰነበት ሰው። 

 

Judicial Interim Release (ጁዲሺያል ኤንትሪም ሪሊዝ) 

በፍርድ ቤት በሽግግር መለቀቅ (Befird bet beshigigir melekek): በወንጀል የተከሰሰ ሰው 

ለችሎት ከመቅረቡ በፊት የሚለቀቅበት ሁኔታ ወይም ዋስትና ሲሆን ዓቃቤ ህግ አንዳንድ ሁኔታዎች 

ለማስደንገግ ምክንያት ካላቀረበ በቀር ያለሁኔታ የሚደረግ መለቀቅ ነው፡፡ ይህ አይነቱ መለቀቅ እንደ ነብስ 

ማጥፋት፣ ወይም ሀገር መክዳት ለመሰሉ ለብርቱ የወንጀል ጥፋቶች አይፈቀድም። 

 

Jurisdiction (ጁሪስዲክሽን)  

የፍርድ ስልጣን (Yefirird siltan): ፍርድ ቤት የህግ ጉዳይን ለማየት ያለው የዳኝነት ስልጣን። 

 

Jury (ጁሪ)   

በችሎት ውስጥ ተቀምጠው ከሁለቱም ተከራካሪ ወገኖች የሚቀርበውን የተለያየ ማስረጃ ካዳመጡ በኋላ 

እውነትን የያዘውን ማስረጃ ያቀረበው ወገን የትኛው ወገን መሆኑን በመለየት በፍትህ አሰጣጥ ሂደት ውስጥ 

እገዛ እንዲያደርጉ ከጠቅላላው ህዝብ የሚመረጡ ዜጎች ስብስብ። 

 

Justice (ጀስቲስ)  

ፍትሕ (fitihi): (1) የፍርድ ቤት ዳኛ፤ (2) ሁሉም ሰው እኩል የህግ ጥቅም/ሽፋን ማግኘት አለበት የሚል 

የህግ መርህ። 
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Justice of the Peace: (ጀስትስ ኦፎ ዘ ፒስ)  

የፍርድ ኦፊሰር (Yefirid officer): የፍርድ ቤት ማዘዣ መስጠት፣ የዋስትና ማመልከቻን መወሰንና 

የደንብ መተላለፍ ጉዳዮችን የማስቻል የመሳሰሉ ተለይተው የታወቁ የፍርድ ስልጣኖች የተሰጡት የፍርድ 

ኦፊሰር። 

 
L 

 

Law (ሎዉ)  

ህግ (hig): ይህ የሰውን ልጅ ለማስተዳደር በማህበራዊ ተቋማት አማካኝነት የሚፈጸሙ ደንቦች ስርዓት 

ነው። ሕግ ማለት በህግ አውጪ አካል የጸደቁትን አዋጆች፣ በአስፈጻሚ አካላት የሚጸድቁ ደንቦች እና 

መመሪያዎችን እንዲሁም በፍርድ ቤት ውሳኔዎች የሚቋቋሙ መርሆችን ያቀፈ ነው። 

 
 

Lawyer (ሎየር) 

ጠበቃ(tebeqa): በህግ ሙያ የሰለጠነና በሚመለከተው የህግ አካል የህግ ምክር ለመስጠት ወይም በፍርድ 

ክርክር ሌሎችን ወክሎ ችሎት ፊት ለመቆም ተገቢው ፈቃድ የተሰጠው ሰው። 

 
 

Legal Aid (ሌጋል ኤይድ)  

ነጻ የህግ ድጋፍ (Netsa yehig digaf): ጠበቃ ለመግዛት አቅም ለሌላቸው ሰዎች በነጻ ወይም በዝቅተኛ 

ዋጋ የህግ ድጋፍ ለመስጠት ገንዘብ የሚመደብለት ድርጅት። 

 

Legislation (ሌጅስሌሽን)  

ህግ (Hig): በተገቢው ህግ አውጪ አካል የወጡ የተጻፉና በተገቢው አካል የተረጋገጡ ህጎች። 

 

Liability (ላያቢሊቲ)  

ተጠያቂነት(Teteyakinet): አንድ ሰው ተጠያቂ የሚሆንበት ማንኛውም የህግ ግዴታ። 

 

Absolute Liability (አብሶሊውት ላያቢሊቲ)  

ፍጹም ሀላፊነት (fitsum halafinet): ምንም መከላከለያ የሌለበት የጥፋት ተጠያቂነት ማለት ሲሆን 

በዚህ ሁኔታ አንድ ሰው ሆን ብሎ ወይም በቸልተኝነት የፈጸመው ተግባር ባይሆንም ለአንዳች ለፈጸመው 

ተግባር ተጠያቂ ይሆናል፡፡ 

  

Joint liability (ጆይንት ላያቢሊቲ)  

የጋራ ሀላፊነት (Yegara halafinet): ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ሰዎች በሌላ ሰው ላይ ጉዳትን 

ላስከተለ አንዳች የተፈጸመ ድርጊት ሃላፊነትን የሚጋሩበት ሁኔታ ማለት ነው፡፡ 

 

Limited Liability (ሊሚትድ ላያቢሊቲ)  

ውስን ሀላፊነት (Wisin halafinet): በተዋዋዮች ስምምነት ወይም በህግ የተወሰነ ሃላፊነት ማለት ሲሆን 

ለምሳሌ በሽርክና ውስጥ በሸሪኮች መካከል ያለው የፋይናንስ ተጠያቂነት በሽርክናው ውስጥ ባዋጡት 

የገንዘብ መጠን ልክ የተወሰነ ነው፡፡ 
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Several Liability (ሴቨራል ላያቢሊቲ)  

የተናጠል ሀላፊነት (Yetenatil halafinet): አንድ ሰው ከሌሎች ተለይቶ ለብቻው ተጠያቂ የሚሆንበት 

አሰራር። 

 

Strict Liability (ስትሪክት ላያቢሊቲ)  

አጥፊ ሳይሆን አላፊ መሆን (Atifi sayhon halfi mehon): አንድ የተከለከለ ድርጊትን በመፈጸም 

ወይም አስገዳጅ ነገርን ባለመፈጸም ሳቢያ በአንድ ሰው ላይ የሚጣል ሃላፊነት ሲሆን የወንጀል አሳብ 

ያለመኖር እና ቸልተኝነት በተወሰነ ደረጃ እንደ መከላከያ የሚቀርቡበት ሁኔታ ነው፡፡ 

 

Vicarious liability (ቪካሪየስ ላያቢሊቲ) 

ለሌላ ሰው ተግባር አላፊነት (Lelela sew tegbar alafinet): አንድ ሰው በሌላው ሰው ድርጊት ተጠያቂ 

የሚሆንበት አግባብ ሲሆን በአጠቃላይ አንድ አሰሪ በቅጥር ዘመን ወቅት ሰራተኛው ለሚፈጽመው ድርጊት 

ተጠያቂ የሚሆንበት አሰራር ነው፡፡ 

 

Limitation Period (ሊሚቴሽን ፔሬድ)  

የይርጋ ዘመን (Yeyirga zemen) ፡ አንድ ወገን በሌላ ወገን ላይ ክስ ሊያቀርብ የሚችልበት አለበለዚያ 

ግን ይኸው መብቱ የሚታገድበት የጊዜ ሰሌዳ ማለት ነው፡፡   

 

Litigation (ሊቲጌሽን)  

ሙግት(Mugit): የወንጀል ጉዳይ ያልሆነ የፍርድ ቤት ክርክር። 

                                                          

                                                                       M 

Master (ማስተር)  

በፍርድ ቤት ወይም በህግ ተለይተው የታወቁ ጉዳዮችን በሚመለከት ግኝቶችን በማግኘትና ውሳኔዎች 

በመስጠት ድጋፍ ያደርግ ዘንድ በፍርድ ቤት የሚሾም ልዩ ኦፊሰር። 

 

Matrimonial Home (ማትሪሞኒያል ሆም)  

የተጋቢዎች መኖሪያ (Yetegabiwoch menoria): ጥንዶች ጋብቻ ከፈጸሙ በኋላ በመኖሪያት 

የሚጠቀሙበት መኖሪያ ቤት ሲሆን ይህ ንብረት የራሳቸው፣ የተከራዩት ወይም አንደኛው ተጋቢ ወይም 

ሁለቱም በስማቸው የተከራዩት ሊሆን ይችላል፡፡ 

 

Mediation (ሜዲዬሽን)  

ሽምግልና(Shimigilina): በአንድ የህግ ሒደት ውስጥ የሚገኙ ወገኖች ጉዳያቸው ለመፍታት ከገለልተኛ 

ሶስተኛ ወገን ጋር የሚገናኙነበት አሰራር ሲሆን ይህ ሶስተኛ ወገን “ሽማግሌ” ተብሎ ይጠቀሳል፡፡ 

 

Mediator: (ሜዴየተር)  

ሽማግሌ(Shimagile): ግጭት ውስጥ በገቡት ወገኖች መካከል በራሳቸው ፈቃድ ጣልቃ የሚገባና 

ልዩነቶቻቸውን በመፍታት ረገድ ድጋፍ የሚያደርግ ወገን  
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Mens Rea: (ሜንሲ ሪያ)   

የወንጀል ሀሳብ (Yewenjel hasab): በአጠቃላይ ወንጀልን የሚያቋቁሙት ሁለት ነገሮች የወንጀል ሃሳብ 

እና ህጋዊ ተግባርን/ግዴታን ያለመፈጸም ሲሆኑ የወንጀል ሃሳብ ማለት ፈጻሚው አንድን ወንጀል ለመፈጸም 

ያለውን የአእምሮ ሁኔታ ነው፡፡  

 

Mentally Incapable (ሜንታሊ ኢንካፔብል)  

የአእምሮ ችሎታ የሌለው (Yeaimero chilota yelelew): አንድ ሰው መረጃን ለመገንዘብና 

የሚፈጽማቸው ድርጊቶች የሚያስከትሉትን ውጤት ለማወቅ ችሎታ የሌለው እንደሆነ የአእምሮ ችሎታ 

የሌለው እንደሆነ ተደርጎ ይቆጠራል፡፡  

 

Minor (ማይኖር)  

አካለ መጠን ያላደረሰ (Le akale meten yalderese): ለአቅመ አዳም/ሔዋን ያላደረሰ ወይም ሙሉ 

የህግ ችሎታ ለማግኘት በህግ የተወሰነውን ዕድሜ ያላደረሰ ሰው ማለት ሲሆን ይህ እድሜ በአልቤርታ፣ 

ማቶባ፣ ኦንታሪዮ፣ ኪውቤክ፣ ሳስካትችዋንና በፕሪንስ ኤድዋርድ ደሴቶች 18 አመት ነው፡፡ በሌላ በኩል 

በብሪትሽ ኮሎምቢያ፣ በዩኮንን ኖርዝዌስት ግዛቶች፣ ኑናቩት፣ ኒውፋውንድላንድ፣ ኖቫ ስኮቲያ እና ኒው 

ብረንስዊክ ደግሞ ይህ ዕድሜ 19 አመት ነው፡፡ 

 

Minutes of Settlement (ሚኒትስ ኦፍ ሴትልመንት)   

የስምምነት ቃለ ጉባዔ (Yesimiminet kale gubae): በተከራካሪ ወገኖች መካከል ስምምነት 

የተደረሰባቸውን ድንጋጌዎች የሚያሳይና በሁለቱም ወገኖች የተፈረመ ሰነድ ሲሆን ሰነዱን ለፍርድ ቤት 

አቅርበው የፈቃድ ወይም የማጽደቂያ/የማረጋገጫ ትዕዛዝ ሊቀበሉ ይችላሉ፡፡ 

 
 

Misrepresentation (ሚስሪፕረዘንቴሽን)  

አንድን ነገር አዛብቶ ማቅረብ (Andin neger azabto makreb) Yetesasate menged): አንድን ፍሬ ነገር 

በሐሰት፣በማጭበርበር ወይም በቸልተኛነት አዛብቶ መናገር ወይም የተሳሳተ ወይም ያልተሟላ መረጃ 

ማቅረብ። 

 

Mitigation (ሚትጌሽን)  

ጉደት መቀነስ ግዴታ (Gudat mekenes): ካሳ በመጠየቅ በሌላ ሰው ላይ በፍርድ ቤት ክስ የሚያቀርብ 

ሰው ተገቢውን እርምጃ በመውሰድ የካሳውን መጠን ዝቅ ለማድረግ የተጣለበት የህግ ግዴታ። 

 

Motion (ሞሽን)  

አቤቱታ(Abetuta): አንድን ትዕዛዝ ወይም ፍርድ በመጠየቅ ለዳኛ የሚቀርብ መደበኛ ማመልከቻ። 

 
 

                                                            N 

Neglect (ኔግሌክልት)  

ቸለልታ(Cheleleta): ጥንቃቄ የመውሰድ ግዴታን ያለመወጣት። 
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Negligence (ኔግሊጀንስ)  

ቸልተኝት(chelitegnet): በተመሳሳይ ሁኔታዎች ውስጥ ማንኛውም መደበኛ ሰው ሊወስደው 

የሚገባውን ጥንቃቄ ሳይወስዱ መቅረት። 

 

No Contact Order (ኖ ኮንታክት ኦርደር)   

የክልከላ ትዕዛዝ (Yekilkela teizaz): በተጨማሪም የእግድ ትዕዛዝ ተብሎ የሚጠራ ሲሆን አንድ ሰው 

በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከሌላ ሰው ጋር በአካልና በቃል ንግግርም ጭምር ግንኙነት እንዳይኖረው የሚሰጥ 

ትዕዛዝ ነው፡፡ 

 

Nominal Damages (ኖሚናል ዳሜጅ)  

ተምሳሌታዊ (Temsaletawi Kasa): አንድ ሰው ካሳ ሊካስ የሚያበቃው ከበድ ያለ ጉዳት ባልደረሰበት 

ጊዜ የሚሰወሰንለት አነስተኛ የገንዘብ ካሳ ማለት ነው፡፡ 

 

Non-Pecuniary Damages (ነን ፒኪዩናሪ ዳሜጅ)  

ገንዘብ ነክ ያልሆነ ካሳ (genzeb nek yalhone kasa): በገንዘብ ለመለካት የማይችሉ እንደ የ ስሜት ጉዳትና 

መከራ የመሳሰሉ ጉዳቶችን ለማካካስ የሚወሰን ካሳ። 

 

Notary/ Notary Public (ኖተሪ/ ኖተሪ ፐብሊክ)  

የክብር መዝገብ ሹም (Yekibir mezigeb shum): ውል አዋዋይ/የክብር መዝገብ ሹም፣ ህጋዊ ሰነዶችን 

የሚያዘጋጅ እንዲሁም ትክክለኝነታቸውን በእጅ ወይም ኦፊሴላዊ ማህተም ለማረጋገጥ ህጋዊ ስልጣን 

የተሰጠው ሰው ወይም አካል። 

 
 

Notice （ኖቲስ）  

ማስጠንቀቂያ(Mastenkekiya): በመደበኛ አግባብ በጽህፈት የሚሰጥ ህጋዊ ማስጠንቀቂያ ወይም 

ማስታወቂያ።  

 
 O  

Oath (ኦዝ) 

መሓላ(Mehala): እውነትን ለመናገር ወይም ሌላ አንዳች ሁኔታን ለመፈጸም የሚደረግ ሐይማኖታዊ 

ወይም ሌላ ማረጋገጫ/ መሓላ። 

 

Offence （ኦፈንስ） 

ጥፋት/ወንጀል (Tifat/Wenjel): በህግ የተከለከለ አንዳች ድርጊትን መፈጸም ወይም ግዴታን ሳይፈጽሙ 

መገኘት ወይም መቅረት።  

 

Hybrid offence (ሃይብሪድ ኦፈንስ)  

ዲቃላ ጥፋት፣ ወንጀል (Dikala tifat /wonjel): ዓቃቤ ህግ በተቀላጠፈ ወይም በመደበኛ ክስ አሰማም 

ሒደት ክስ የመመስረት አማራጭ የሚያገኝበት የወንጀል አይነት ነው፡፡ 
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Indictable Offence (ኢድኬተብል ኦፌንስ)  

ከባድ ወንጀል (Kebad wonjel): የከፋ ቅጣትን የሚያስከትሉ ከባድ የወንጀል ጥፋቶች፡፡  

 

Quasi-Criminal Offence （ኩዋሳይ ክሪሚናል ኦፌንስ）  

ከፊል የወንጀል ድርጊት (Kefil yewenjel dirgit/denb metelalef):  በወንጀለኛ መቅጫህግ 

ያልተካተቱና የፌዴራል፣ የጠቅላይ ግዛትና የአካባቢ መንግሥት ደንቦችን የመተላለፍ ጥፋቶች።  

 

Regulatory Offence (ረጉላተሪ ኦፌንስ） 

ደንብ መተላለ (denib metelalef): በተፈጥሮው ከሞራል ወይም ከጥፋት ጋር ያልተያያዘ ነገር ግን በህግ 

በተጣለበት ክልከላ ብቻ ህገ ወጥ የተደረገ ድርጊት ሲሆን ለምሳሌ ከልክ በላይ በፍጥነት ማሽከርከር፣ 

በአደባባይ መስከር ፣ተገቢው ፈቃድ ሳይኖር አደን ማደን፣ ዓሳ ማጥመድ ወይም ማሽከርከር እና የመሳሰሉት። 

 

Summary Conviction Offence: （ሠመሪ ኮንቪክሽን ኦፌንስ） 

በተፋጠነ የክስ ስነ ስርዓት የሚታይ ወንጀል: (Betefatene yekis sinesireat yemitayu 

wenjeloch): በተፋጠነ የፍርድ አሰማም ሒደት የሚታዩ የወንጀል አይነቶች ሆነው ከኢንዲክትብል ወንጀል 

አይነቶች የተለዩና በአነስተኛ እስራት ወይም በአነስተኛ የገንዘብ ቅጣት የሚቀጡ ወንጀሎች ሲሆኑ ከፍተኛው 

የቅጣት መጠን የ6 ወራት እስራት፣ የ5,500 ዶላር ቅጣት ወይም ሁለቱም ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 

 

Omission: （ኦሚሽን） 

ያለማድረግ(Yalemadreg): አንድን በህግ እንዲደረግ የተደነገገ ድርጊት ሆን ብሎ ወይም በቸልተኝት 

ሳያደርጉ መቅረት። 

 

Order （ኦርደር）  

ትዕዛዝ(Teizaz): በፍርድ አካል የሚሰጥ መደበኛ የጽሁፍ ትዕዛዝ ወይም የፍርድ ቤት ውሳኔ። 

 

Final Order （ፋይናል ኦርደር） 

የመጨረሻ ትዕዛዝ (Yemecheresha teizaz): ፍርድ ቤት የተከራካሪ ወገኖች መብቶችና ሃላፊነቶችን 

አስመልክቶ የሚሰጠው የመጨረሻ ትዕዛዝ ወይም ፍርድ። 

 
 

Interim or Interlocutory Order （ኢንተሪም ኦር ኢተርሎኩተሪ ኦርደር） 

የሽግግር ወይም ጊዜያዊ ትዕዛዝ (Yeshigigir weyim gizeyawi teizaz): ለውስን ጊዜ በአብዛኛው 

ፍርድ ቤት መሉውን ክርክር አድምጦ የመጨረሻ ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ የሚተላለፍ ጊዜያዊ የፍርድ ቤት 

ትዕዛዝ። 

 

Probation Order (ፕሮቤሽን ኦርደር)  

የአመክሮ ትዕዛዝ (Yeamekiro teizaz): አንድ በወንጀል ጥፋት እስራት የተፈረደበት ሰው ከእስር 

እንዲለቀቅ ነገር ግን የቅጣት ዘመኑ እስኪያበቃ ድረስ በፍርድ ቤቱ ባለሙያ ወይም ኃላፊ ቁጥጥር እና ክትትል 

እንዲደረግበት በዳኛ የሚሰጥ ትዕዛዝ። 
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Restraining Order （ሪስትሬይኒንግ ኦርደር)  

የእግድ ትዕዛዝ (Yeigid teizaz): አንድ ሰው አንዳች ነገር እንዳይፈጽም ፍርድ ቤት የሚሰጠው ትዕዛዝ 

ሲሆን ለምሳሌ ያህል በቤተሰብ ህግ አንድ ተጋቢ ከሌላኛው ተጋቢ ወይም ከልጆች ጋር እንዳይነጋገር ወይም 

ደግሞ የንብረት ክፍፍል ውሳኔ በፍርድ ቤት ከመወሰኑ በፊት ማንኛውም ተጋቢ ንብረት እንዳያንቀሳቅስ 

የሚሰጥ ትዕዛዝ ነው፡፡ 

 

Restitution Order （ሪስቲቲዩሽን ኦርደር） 

የማካካሻ ትዕዛዝ (Yemakakasha teizaz): በወንጀል ጥፋተኛ የተባለ ሰው በወንጀሉ ጉዳት ለደረሰበት 

ወገን የጠፋውን ወይም ጉዳት የደረሰበትን ንብረት በመተካት፣በመመለስ ወይም በመጠገን እንዲያካክስ 

ሲል የሚሰጥ የፍርድ ትዕዛዝ። 

 

Support Order （ሳፖርት ኦርደር）  

የድጋፍ ትዕዛዝ (Yedigaf teizaz): አንድ ሰው ተለይቶ ለተመለከተ ጊዜ ለትዳር አጋሩ ወይም ተጓዳኙ 

ወይም ለልጆቹ አንዳች ተለይቶ የታወቀ መጠን ያለው ገንዘብ ተቆራጭ እንዲያደርግ የሚሰጥ ትዕዛዝ። 

 

Temporary Order （ቴምፖራሪ ኦርደር ） 

ጊዜያዊ ትዕዛዝ (Gizeyawi teizaz): የመጨረሻ ትዕዛዝ እስኪሰጥ ድረስ ለውስን ጊዜ ሥራ ላይ የሚውል 

የፍርድ ቤት ትዕዛዝ። 

 
                                                                  P 

Pardon (ፓርደን）  

ይቅርታ(Pardon): አንድ በወንጀል ጥፋተኛ ሆኖ የተፈረደበትን ሰው ከጥፋተኝነቱና ከፍርዱ ነጻ 

ለማድረግና በውጤቱም በወንጀል ጥፋተኛ እንዳልሆነ እና እንዳልተፈረደበት ያህል ተደርጎ እንዲቆጠር 

ለማስቻል በመንግስት የሚወሰን የይቅርታ ውሳኔ። 

 

Parenting Plan （ፓረንቲግ ፕላን）  

የልጅ አስተዳደግ ዕቅድ (Yelij astedadeg iqid): ወላጆች ከተለያዩ በኋላ የልጆቻቸውን ክብካቤ 

በሚመለከት ማድረግ የሚገባቸውን ነገር በመዘርዘር በመካከላቸው የሚያደርጉት ስምምነት። 

 

Parole （ፓሮል）  

አመክሮ(Amekiro): አንድ እስረኛ ለመታረም ወይም አንዳች ሁኔታን ለማሟላት ቃል ገብቶ ከእስር 

ከሚወጣበት ቀን ቀደም ብሎ የሚለቀቅበት አሰራር። 

 

Party (ፓርቲ)   

ተከራካሪ ወገን (Tekerakari wegen): በአንድ ክስ፣ ውል ወይም ልውውጥ ውስጥ እንደ ከሳሽ ወይም 

ተከሳሽ ሆኖ የቀረበ ወገን። 

 

Payor (ፔየር)  

ከፋይ(Kefay): በስምምነት ወይም በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ለሌላ ሰው ክፍያ የሚፈጽም ሰው ። 
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Peace Bond (ፒስ ቦንድ)   

የመልካም ጠባይ ገደብ ( Yemelkam tebay Gedeb): አንድ ሰው ሰላም እንዲጠብቅና ለአንዳች 

ተለይቶ ለተመለከተ ውስን ጊዜ በመልካም ጠባይ እንዲቆይ ሲል በወንጀል ፍርድ ቤት የሚሰጥ ትዕዛዝ።  

 

Peace Officer (ፒስ ኦፊሰር)  

የሰላም መኮንን (Yeselam mekonen): በአልቤርታ ውስጥ የተለዩ ህጎችና ደንቦችን ለማስፈጸም 

ስልጣን የተሰጠውና ለዚህም አላማ ሰውን በቁጥጥር ስር የማዋል ስልጣን ያለው መኮንን ፤ ፖሊስ። 

 

Perjury （ፐርጀሪ)  

በሀሰት መመስከር (Behaset memesker): እውነትን ለመናገር/ለመመስከር መሓላ ከፈጽሙ ወይም 

ቃለ መሓላ ካደረጉ በኋላ ሆን ብሎ የመዋሸት ተግባር። 

 

Plaintiff (ፕላንቲፍ)  

ከሳሽ(Kesash): አንዳች ጉዳይን አንስቶ ለፍርድ ቤት በማቅረብ ክስ የሚመሰርት ወገን። 

 

Plea (ፕሊ)  

የእምነት ክህደት ቃል (Yeimnet kihidet kaal): በወንጀል ችሎት ተከሳሽ በዓቃቤ ህግ ለቀረበበት 

የወንጀል ክስ የተከሰሰበትን ወንጀል በማመን ወይም በመካድ የሚሰጠው ቃል። 
 

 
 

Plea Bargain (ፕሊ ባርጌይን)   

የእምነት ክህደት ቃል ድርድር (Yeeminet kihidet kal diridir): በወንጀል ችሎት ላይ በተከሳሽ ወገን 

(በጠበቃው) እና በዐቃቤ ህግ መካከል የሚደረግ ስምምነት ሲሆን በዚህም ተከሳሹ ለክርክሩ የሚወጣውን 

ወጪ በማዳን ወንጀሉን ለማመን ከተስማማ (ይኸውም አንዳንድ ጊዜ በዋናው የክስ ቻርጅ ላይ ከተገለጸው 

ያነሰ ወንጀልን) ዐቃቤ ህግም በበኩሉ ክርክሩ እስከ መጨረሻው ቢቀጥል ኖሮ ሊጠይቅ ከነበረው የቅጣት 

መጠን ያነሰ ቅጣት ለመጠየቅ የሚስማማበት ነው፡፡ ይህ ስምምነት በፍርድ ቤት መጽደቅ አለበት፡፡ 

 

Pleading: (ፕሊዲንግ)  

አቤቱታ (Abetuta):  ተካራካሪ ወገኖች በሚከራከሩበት ጉዳይ ጥያቄያቸውን በመደገፍ ወይም ለመከላከል 

ለፍርድ ቤት በጽሁፍ የሚያቀርቡት የህግና የፍሬ ነገር መግለጫ ጽሁፍ ወይም ሰነድ። 

 

Power of Attorney （ፓወር ኦፍ አቶርኒ） 

ውክልና፣ የውክልና ሰነድ (weikilina, yewikilina sened) :(1) አንድ የንብረት ባለቤት ለሌላ ሰው 

እንደ ወኪል ሆኖ ንብረቱን በሚመለከት አስገዳጅና ተፈጻሚ ውሳኔዎችን እንዲወስንለት የሚሰጠው ስልጣን 

(2) የእንደራሴነት/ የውክልና ስልጣን የሚሰጥ ሰነድ። 

 

Precedent （ፕሪሲደንት）  

አስገዳጅ የፍርድ ቤት ውሳኔ (Asgedaj Yefirid bet Wesane): ለወደፊት ለፍርድ ቤት በሚቀርቡ 

ጉዳዮች ላይ እንደማጣቀሻ ሆኖ ለውሳኔ አሰጣጥ የሚያገልግል የፍርድ ቤት ውሳኔ። 
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Preliminary Inquiry （ፕሪሊሚናሪ ኢንኳየሪ）  

የመጀመሪያ ደረጃ ምርመራ (Yemejemeriya dereja mirimera): በከባድ የወንጀል ጥፋት 

በተወነጀለ ሰው ላይ ዓቃቤ ህግ መደበኛ ክስ ለመመስረት የሚያበቃ ማስረጃ ያለው ስለመሆኑ ያለመሆኑ 

ለመወሰን/ ለማጣራት የግዛት ፍርድ ቤት（provincial court) የሚያስችለው ችሎት። 

 

Pre-sentence Report （ፕሪሴንቴንስ ሪፖርት）  

የቅድመ ቅጣት ሪፖርት(Yqidime kitat  report): የጥፋት ፈጻሚውን የግል ታሪክ የተመለከተ ሪፖርት 

ሲሆን ዳኛው ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት ይህንን ግለ ሪፖርት ይመለከታል፡፡ 

 

Pre-trial conference （ፕሪ ትራያል ኮንፈረንስ）  

የቅድመ ክስ ውይይት (Yqidme kis weiyiyit): የሁለቱ ወገን ጠበቆችና ዳኛው ከችሎት በፊት 

የሚያደርጉት ኢ-መደበኛ ውይይት ሲሆን አላማውም በዋናነት ግጭቱን ለመፍታት የሚቻልበት ሁኔታ ካለ 

ለመመልከት ሲሆን ምንም አይነት የመፍትሔ ሁኔታ ከሌለና ወደ ችሎት ለማምራት ከወሰኑ ደግሞ ለችሎት 

በሚያደርጉት መሰናዶ ላይ ትኩረት ያደርጋሉ፡፡ ተሳታፊዎች ግጭት የተነሳባቸውን ጉዳዮች ለማጥበብ 

ይወያያሉ፤ ግዴታና ሃላፊነቶችን ይነጋገራሉ፤ በተጨማሪም ጉዳዩ ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅ ግምት 

ሊያቀርቡ ይችላሉ፡፡  

 
 

 

Prima Facie （ፕሪማ ፋሲ） 

አጠናካሪ ማስረጃ (Atenakari masreja):  የላቲን ቃል ሲሆን የመጀመሪያው እይታ ወይም መልክ 

እንደማለት ሲሆን አንድን ነገር በመጀመሪያ አስተውሎት የነበረበትን ሁኔታ ወይም መልክ ወይም ተፈጥሮ 

ለመግለጽ የሚውል ነው፡፡ 

 

Pro-Bono Services （ፕሮ ቦኖ ሰርቪስ）  

ነጻ አገልግሎት (Netsa agelgilot): የላቲን ሐረግ ሲሆን ያለ ምንም ክፍያ ለአንድ አገልግሎት ለሚሻ 

ወገን ወይም ግለሰብ የሚሰጥ የሙያ አገልግሎት። 

 

Probate (ፕሮቤት)  

የኑዛዜ ማረጋገጫ (Yenuzaze maregagecha): አንድ ኑዛዜ መረጋገጡን፣ መጽደቁን እና መመዝገቡን 

የሚያሳይ እንዲሁም ከዚያን ቀን ጀምሮ የኑዛዜ አስፈጻሚው ኑዛዜውን እንደ ይዘቱ ለማስፈጸም ስልጣን 

ያለው መሆኑን የሚገልጽ በፍርድ ቤት የሚሰጥ መደበኛ የምስክር ወረቀት። 

 
Probation Order  

የአመክሮ ትዕዛዝ (Yeamekiro teizaz): አንድ በወንጀል ጥፋት እስራት የተፈረደበት ሰው ከእስር 

እንዲለቀቅ ነገር ግን የቅጣት ዘመኑ እስኪያበቃ ድረስ በፍርድ ቤቱ ባለሙያ ወይም ኃላፊ ቁጥጥር እና ክትትል 

እንዲደረግበት በዳኛ የሚሰጥ ትዕዛዝ። 

 
 

Proceeding: ፕሮሲዲንግ）  

የክስ ስነ ስርዓት/ ሂደት (yekis sinesireat/ hidet): የህግ ዳኝነት ለማግኘት ሲባል በፍርድ ቤት ፊት 

የሚቀርብ አንዳች የህግ/ የፍርድ አሰማም ሒደት። 
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Prohibition （ፕሮሂቢሽን）  

ክልከላ (Kilkela): እንደ አደንዛዥ ዕጽ የመሰለ አንዳች ነገር በጥቅም ላይ እንዳይውል ወይም አንዳች 

ድርጊት እንዳይፈጸም ተብሎ በህግ የሚደረግ ክልከላ። 

 

Prohibition Order: （ፕሮሂቢሽን ኦርደር）  

የክልከላ ትዕዛዝ (Yekilkela teizaz): አንድ ነገር እንዳይደረግ በመከልከል የሚሰጥ ትዕዛዝ። 

  

Writ of Prohibition （ሪት ኦፍ ፕሮሂቢሽን）  

የክልከላ ትዕዛዝ (Yekilkela teizaz): አንድ የበላይ ፍርድ ቤት ለስር ፍርድ ቤት የያዘውን ጉዳይ 

ለማስተናገድ ስልጣን የሌለው መሆኑን በመግለጽ የጀመረውን ጉዳይ እንዲያቆም የሚሰጠው ትዕዛዝ። 

  

Property ፕሮፐርቲ）  

ንብረት(NIbiret): በአንድ በባለቤትነት ወይም በባለይዞታነት በተያዘ ነገር ላይ የሚኖር መብትና ጥቅም። 

 

Real Property （ሪል ፕሮፐርቲ）  

የማይንቀሳቀስ ንብረት (Yemayinkesakes Nibret): መሬት እና ከመሬት ጋር የተያያዙ እንደ ህንጻና 

ዛፎችን የመሳሰሉ ንብረቶች፡፡  

 

Personal Property （ፐርሰናል ፕሮፐርቲ）  

የሚንቀሳቀስ ንብረት (Yeminkesakes nibiret): ማንኛውም ተንቀሳቃሽ የሆነ እንደ መኪና፣ ጌጣጌጥ 

እና ገንዘብ የመሳሰለ ንብረት፡፡በተጨማሪም ግዙፍነት ያላቸው ተብለው ይጠራሉ፡፡ 

 

Prosecute （ፕሮስኪውት）  

የወንጀል ክስ ማቅረብ (Yewenje kis maqreb): በአንድ ሰው ላይ የወንጀል ክስ መመስረት ፡፡ 

 

Prosecution (ፕሮሲኪዩሽን)  

የክስ ሒደት (Yekis hidet):  በወንጀል ችሎት ወይም ፍርድ ቤት ከአንድ በወንጀል ከተከሰሰ ግለሰብ 

አንጻር የሚከናወን ሙግት።  

 

Prosecutor (ፕሮሲኪውተር)   

ዓቃቤ ህግ (Aqabie hig): በወንጀል ችሎት መንግስትን ወክለው አንድን የወንጀል ክስ በተከሳሽ ላይ 

የሚመሰርቱ በመንግስት የሚቀጠሩ የህግ ባለሙያዎች። 

 

Punitive Damages (ፑኒቲቨ ዳሜጅ)  

የቅጣት ካሳ (Yekitat kasa): ከማካካስ በላይ የሆነና አጥፊውን የመቅጣት ጭምር ዓላማ ያለው እጅግ ከፍ 

ያለ የካሳ ክፍያ። 

Q 
 

Quash（ኳሽ）  

መሻር(Meshar): ውድቅ ማድረግ፣ መሻር (ለምሳሌ ውሳኔን መሻር) ። 
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R 
 
 

R v. (name of the defendant) / The Queen v (name of the defendant):  
 

በወንጀል ህግ ከሳሽ መንግስት ሲሆን በ “R” ፊደል ይወከላል፡፡ “R” Rex (King) or Regina (Queen) 

የሚለውን ይወክላል “v” ፈደል ደግሞ “versus the defendant” የሚለውን ይወክላል፡፡ 

 

Recipient (ሪሲፒየንት）  

ተቀባይ(Teqebay): በቤተሰብ ህግ በስምምነት ወይም በፍርድ ቤት ውሳኔ አንዳች ክፍያን ወይም 

የገንዘብ ድጋፍን የሚቀበል ሰው። 

 

Reciprocating Jurisdiction（ሬስፕሮኬቲንግ ጀርስዲክሽን）  

 የጋራ ጥቅም የፍርድ ስልጣን (Yegara tiqim yefirid siltan) : በአንድ ግዛት የተሰጠውን የድጋፍ 

ትዕዛዝ ወይም ስምምነቶችን በሌላ ግዛት ዕውቅና ለመስጠትና ተፈጻሚ ለማድረግ በሚያስችል ሁኔታ 

በመካከላቸው የፍርድ ስልጣናቸውን ለማስፈጸም  ስምምነት ያደረጉ ሀገራት እና ጠቅላይ ግዛቶች።  

 
 

 

Recognizance: （ሪኮግናይዛንስ） 

እውቅና (Iwqina):(1) በዋስትና የመለቀቅ ሁኔታዎችን እና ድንጋጌዎችን የያዘ ቅጽ (2) አንድ ሰው የዋስትና 

ሁኔታዎች ካልተሟሉ ለፍርድ ቤት ተከፋይ የሚደረግ ገንዘብ መኖሩን በማመን የሚሰጠው ማረጋገጫ።  

 

Registrar （ሬጂስትራር） 

መዝገብ ቤት (mezgeb bet): የፍርድ ቤትን አስተዳደር የማከናወን ስልጣን ያለው ሰው ማለት ሲሆን 

ይህ ሃላፊነት በአብዛኛው ሰነዶችን መስጠትን እና የፍርድ ቤት መዛግብት መያዝን ያካትታል፡፡ 

 

Regulation: （ሬጊዩሌሽን）  

ደንብ(Denib): በሁሉም ደረጃ ማለትም በማዘጋጃ ቤት፣ ጠቅላይ ግዛቶች እና፣ በፌዴራል የሚገኙ 

የመንግስት አስተዳደር አካላት በህግ በተሰጣቸው የውክልና ስልጣን    አማካይነት የሚወጡ ደንቦችና 

መመሪያዎች ሲሆኑ እነኚህ ደንቦች እንደ ህግ ተፈጻሚነት አላቸው፡፡  

 

Relief（ሪሊፍ ） 

እፎይታ (efoyta): ሁሉን አቀፍ ቃል ሲሆን ማንኛውም በፍርድ ክርክር ውስጥ ያለ ወገን ወይም ተከራካሪ 

ፍርድ ቤቱ እንዲሰጠው የሚጠይቃቸውን ማናቸውንም አይነት መፍትሄዎች የሚመለከት ነው፡፡ 

 

Remand (ሪማንድ）  

(1) አንድን ጉዳይ ቀድሞ ወደ ተመለከተው የስር ፍርድ ቤት መልሶ በመላክ በውስን ፍሬ ነገሮች ላይ ወይም 

በጠቅላላ ጉዳዩን ደግሞ እንዲመለከት ማድረግ (2) አንድን እስረኛ ወይም ተከሳሽ ለተጨማሪ ምርመራ 

ወይም ፍርዱን እንዲጠባበቅ ወደ ማረፊያ ቤት መልሶ መላክ። 
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Remedy  （ሪሜዲ）  

መፍትሄ (Meftihe)፡ ለአንድ ጥፋት ወይም ጉዳት ካሳን ለማግኘት ወይም በዚህ ረገድ መብትን 

ለማስፈጸም የሚደረግ የህግ እርምጃ። 

 

Reply (ሪፕላይ)  

መልስ (Mels): ለአንድ ለቀረበ ክስ ወይም አቤቱታ የሚሰጥ ምላሽ። 

 

Rescind (ሬሲንድ)  

መሻር(Meshar): ተዋዋዮች በመካከላቸው የተፈረመውን ውል እንዳልተፈጸመ አድርገው የሚያስቀሩበት 

ሁኔታ። 

 

Respondent (ሪስፖንደንት)  

መልስ ሰጪ (Melis sechi): በከሳሽ ለቀረበበት ክስ በችሎት መልስ የሚሰጠው ወገን። 

 

Review Board (ሪቪው ቦርድ)  

የግምገማ ቦርድ (Yegimgema board): (የወንጀል ህግ) በእያንዳንዱ ግዛት የተቋቋሙ የሙያተኞች 

ስብስብ ሲሆን ይህ ቦርድ በአእምሮ ህመም ምክንያት ከወንጀል ጥፋት ነጻ የተደረገ ተከሳሽን የተመለከቱ 

መረጃዎችን ይገመግማል፡፡  

S 
 
 

Seal: （ሲል）  

ማህተም(Mahitem): (1) በሰነድ ላይ ሊታተም የሚችል እና በሰም ወይም በሌላ አይነት ንጥረ ነገር ላይ 

የተሰራ ወይም የተመታ ንድፍ፤ (2) አንድ ሰነድ ትክክለኛ መሆኑን የሰነድ አረጋጋጭ ሹም የሚያኖረው 

የማረጋገጫ ማህተም (3) አንድ የህግ ተቋም ወይም ኮርፖሬሽን እንደ ፊርማ አድርጎ በሰነድ ላይ 

የሚያኖረው ምልክት። 

 

Search Warrant （ሰርች ዋራንት）  

የብርበራ ትዕዛዝ (Yebiribera teizaz): አንድ ህግ አስፈጻሚ አንድን ስፍራ እንዲፈትሽ ወይም አንድ 

ሰው በቁጥጥር ስር እንዲያውል ወይም አንዳች የወንጀል ማስረጃን በእጁ እንዲያደርግ በፍርድ ቤት 

የሚሰጠው ትዕዛዝ። 

 

Security: （ሴኪውሪቲ）  

ዋስትና(Wastena): አንዳች የህግ ግዴታ እንደሚሟላ ለማረጋገጥ የሚሰጥ አንዳች ነገር። 

 

Security for Costs (ሴኪውሪቲ ፎር ኮስትስ)  

የወጪ ዋስትና (Yewechi watena): ፍርድ ቤት በሚሰጠው ትዕዛዝ መሰረት አንድ ወገን ሌላኛው ወገን 

ሙግቱን ሲያሸንፍ እንደ ወጪና ኪሳራ ተደርጎ የሚከፈለውን ገንዘብ በቅድሚያ ለፍርድ ቤቱ የሚያስይዝበት 

ሁኔታ። 
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Seizure: (ሲዠር)  

መያዝ(Meyaz): ያለ ባለቤቱ ፈቃድ አንድን ንብረት በፍርድ ቤት ትዕዛዝ እጅ ማድረግ። 

 

Sentence: (ሴንቴንስ)  

ቅጣት(Kitat): አንድ በወንጀል ጥፋተኛ በሆነ ሰው ላይ የሚሰጥ የቅጣት ፍርድ። 

 

Conditional Sentence （ኮንድሽናል ሴንቴንስ）  

በገደብ የሚወሰን ቅጣት (Begedeb yemiwesen kitat): ዳኛው በወንጀል ጥፋተኛ የሆነውን ሰው 

አንዳንድ ሁኔታዎችን በማስቀመጥ እንዲሁም በሚመለከተው አካል ተገቢው ክትትል በተደረገበት ሁኔታ 

የእስር ቅጣቱን (ከሁለት አመት በታች የሆነ) በማህበረሰቡ ውስጥ እየኖረ እንዲፈጽም ሊያዝዝ ይችላል፡፡ 

 

Consecutive Sentence （ኮንስከቲቨ ሴንቴንስ）  

ተከታታይ ቅጣት (Teketatay kitat): አንድ ሰው ከአንድ በላይ በሆኑ ወንጀሎች ጥፋተኛ ሲሆን 

በቅጣትነት የተሰጡና በአንድ ላይ ሳይሆን አንዱ ሲያበቃ ሌላው በሚከተልበት አኳኋን የሚፈጸሙ ቅጣቶች።  

 

Fine （ፋይን）  

የገንዘብ ቅጣት (Yegenzeb kitat): የወንጀል ጥፋት በፈጸሙ ሰዎች ላይ የሚጣል የገንዘብ መቀጮ። 

 

Imprisonment （ኢንፕሪዝመንት） 

እስራት(Isirat)፡ ዘብጥያ መውረድ/ መታሰር። 

 

Intermittent sentence （ኢንተርሚተንት ሴንቴንስ）  

የተቆራረጠ ቅጣት (Yetekoraretee kitat): በተለያዩ የጊዜ ክፍተቶች (በአብዛኛው በሳምንቱ የእረፍት 

ቀናት) ተፈጻሚ የሚደረግ የእስር ቅጣት ሲሆን በወንጀለኛ ህጉ መሰረት ዳኛው ይህንን አይነት ቅጣት 

የሚወስነው የእስር ጊዜው ዘጠና ቀናት ወይም ከዚያ በታች ሲሆንና እስረኛው ትምህርት ወይም ስራ ያለበት 

ሲሆን ነው፡፡  

 

Probation （ፕሮቤሽን）  

አመክሮ (Amekiro）： አንድ የወንጀል እስረኛ ከእስር እንዲለቀቅ ነገር ግን በፍርድ ቤት ክትትል ስር 

እንዲሆን ሲል ዳኛው/ ፍርድ ቤቱ የሚሰጠው ትዕዛዝ። 

 

Restitution ሬስቲቲውሽን  

መመለስ (Memeles): ጥፋት ፈጻሚው የወሰደውን ንብረት ወይም አንዳች ዋጋ ያለው ነገር ለባለቤቱ 

እንዲመልስ ወይም ያጠፋውን ወይም ጉዳት ያደረሰበትን ንብረት እንዲያሰራ/ እንዲያስጠግን ወይም 

ያሳጣውን ገቢ እንዲተካ ሲል ፍርድ ቤት የሚሰጠው ትዕዛዝ። 
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Separation （ሴፓሬሽን）  

መለያየት (Meleyayet): ቢያንስ አንዳቸው ግንኙነታቸውን ለማብቃት የሚፈልጉ ተጋቢዎች ተለያይተው 

የሚኖሩበት ሁኔታ። 

 

Separation Agreement （ሴፓሬሽን አግሪመንት）   

የመለያየት ስምምነት (Yemeleyayet simiminet): ለመለያየት የወሰኑ ተጋቢዎች የጋራ 

ጉዳዮቻቸውን፣ የቤተሰብ አስተዳደርን፣ የልጅ አስተዳደግን፣ የጋራ ንብረታቸውን እንዲሁም ለልጆቻቸው 

የሚደረግ ድጋፍን በሚመለከት የሚፈርሙት የግል ስምምነት። 

 

Several Liability ሴቨራል ሊያብሊቲ）  

የተናጠል ተጠያቂነት (Yetenatil teteyakinet): እያንዳንዱ ሰው ለፈጸመው ተግባር በተናጠል ተጠያቂ 

የሚሆንበት አግባብ። 

 

Sheriff （ሸሪፍ）  

የፍርድ ቤት መኮንን (Yefirid bet mekonen): የፍርድ ቤት ትዕዛዝን ለማስፈጸም፣ እስረኞችን ወደ 

ፍርድ ቤት ለማመላስ እና የፍርድ ቤት ስርዓትን ለማስከበር ስልጣን የተሰጠው ኦፊሰር። 

 

Sine die （ሳይንዳይ） 

ይደር(Yider): ቀጣይ የቀጠሮ ቀን ሳይወሰን የፍርድ ሒደት በይደር የሚተላለፍበት ሁኔታ። 

 

Solicitor (ሶሊሲተር) 

የህግ አማካሪ (Yehig amakari): የህግ ምክር መስጠትን እና ሰነዶችን ማዘጋጀትን ብቻ የሚሰራ ችሎት 

ፊት ቆሞ የማይከራከር ጠበቃ/ ባለሙያ። 

 

Solicitor-Client Privilege （ሶሊሲተር ክላይንት ፕሪቨሌጅ）  

የህግ አማካሪ-የደንበኛ ልዩ መብት (Yehig amakari yedenbegna liyu mebit): የህግ 

አገልግሎትን በሚመለከት ደንበኛውና ጠበቃው በሚያደርጉት ግንኙነት ውስጥ የሚሰጡ መረጃዎች 

በምስጢር እንዲያዙ ለማስደረግ ደንበኛው የተሰጠው መብት። 

 

Special damages: （እስፔሻል ዳሜጅ）  

ልዩ ካሳ (Liyu kasa): አንድ ሰው ሌላ ሰው በፈጸመበት ድርጊት ምክንያት ለደረሰበት የሚለካ ኪሳራ 

የሚሰጠው ካሳ ሲሆን ይህም ሲባል ገቢን፣ የንብረት ጉዳትንና የህክምና ወጪ ክፍያን የሚያጠቃልል ነው፡፡ 

 

Special Expenses （እስፔሻል ኤክስፔንስ）  

ልዩ ወጪዎች (Liyu wochiwoch): በካናዳ የቤተሰብ ህግ ውስጥ ይህንን መሰሉ ወጪ ከመደበኛ 

ወጪዎች ውጪ ያሉትን እንደ ማማከር፣ የአይን ክብካቤ ወይም የጥርስ ህክምና የመሳሰሉ ወጪዎችን 

የሚመለከት ነው፡፡ 
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Specific Performance （እስፔስፊክ ፕርፎርማንስ）  

ልዩ አፈጻጸም (Liyu afetsatsem): አንድ ውል ሲጣስ ፍርድ ቤት ውሉን የጣሰው ወገን በውል 

በተመለከተው መሰረት የውል ግዴታውን እንዲወጣ ሲል የሚሰጠው ትዕዛዝ ነው፡፡ 

 

Spousal Support （እስፓውዛል ሰፖርት）   

የተጋቢ ድጋፍ (Yetegabi digaf) : ከፍቺ በኋላ የሚከናወንና በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ወይም በስምምነት 

የቀድሞ የትዳር ጓደኛ ለሌላኛው ወገን ተቆራጭ የሚያደርገው የፋይናንስ ድጋፍ። 

 

Standard of Proof （ስታንዳርድ ኦቭ ፕሩፍ）  

የማስረጃ ደረጃ (Yemasreja dereja): በወንጀል ወይም በፍትሐ ብሔር ጉዳይ አንድ ክስ እውነተኛ 

መሆኑን ለማሳየት የሚጠየቀው የማስረጃ ደረጃ ነው፡፡ 

  

Statement( ስቴትመንት)  

መግለጫ(Megilecha): አንዳች ፍሬ ነገርን በሚመለከት የሚቀርብ ሀተታ። 

 

Stay of proceedings （እስቴይ ኦፍ ፕሮሲዲንግ）  

የክስ ሂደት ቆይታ (Yekis hidet qoyita): በአንድ ፍርድ ቤት የተሰጠ ውሳኔ ከመፈጸም ታግዶ እንዲቆይ 

የሚደረግበት ሁኔታ። 

 

Submission （ሰሚሽን）  

ማስረጃ ማቅረብ (Masreja maqreb): በተከራካሪው ወገን ስም ተጓዳኝ ፍሬ ነገሮችን ጠቅለል አድርጎ 

የሚገልጽና ለፍርድ ቤት የሚቀርብ ሰነድ ነው፡፡   

 

Subpoena: （ሰፖይና）  

መጥሪያ(Metiriya): አንድ ሰው በአንድ በተወሰነ ሰዐት እና ቦታ በአካል እንዲገኝ በማዘዝ የሚሰጥ የፍርድ 

ቤት መጥሪያ። 

 

Summary Conviction Offence （ሰመሪ ኮንቨክሽን ኦፌንስ）  

በተፋጠነ የክስ ስነ ስርዓት የሚታይ ወንጀል: (Betefatene yekis sinesireat yemitayu 

በአነስተኛ ጊዜ እስራት ወይም በአነስተኛ የገንዘብ ቅጣት የሚቀጡ ወንጀሎች ሲሆኑ ከፍተኛው የቅጣት 

መጠን የ6 ወራት እስራት፣ የ5,500 ዶላር ቅጣት ወይም ሁለቱም ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ፍርድ ቤት በዚህ ሁኔታ 

የሚቀርቡ ክሶችን የሚመለከትበት ስርዓት ቀለል ያለ ነው፡፡ 

 

Summary Judgment （ሰመሪ ጀጅመንት）  

የተፋጠነ ፍርድ (Yetefatene firid): ሙሉ የችሎት አሰማም ሳይኖር በተፋጠነ ስርዓት በአንድ ወገን ላይ 

ፍርድ ቤት የሚያሳልፈው ውሳኔ ማት ነው፡፡ 

 
 

Support （ሰፖርት）  

ቀለብ(qeleb): በቤተሰብ ህግ ለልጅ ወይም ለቀድሞ ተጋቢ ድጋፍ የማድረግ/ ቀለብ የመቁረጥ ግዴታ 

ማለት ነው፡፡ 
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Child Support （ቻይልድ ሰፖርት）  

የልጅ ድጋፍ (Yelij digaf): ወላጆች ተለያይተው የሚኖሩ ሲሆን የልጁ አሳዳጊ ያልሆነው ወላጅ ለልጁ 

ክብካቤ ሲል የሚያደርገው የገንዘብ ተቆራጭ ። 

 

Spousal support (እስፓውዛል ሰፕርት)  

የተጋቢ ድጋፍ (Yetegabi digaf): ከፍቺ በኋላ የሚከናወንና በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ወይም በስምምነት 

የቀድሞ የትዳር ጓደኛ ለሌላኛው ወገን ተቆራጭ የሚያደርገው የፋይናንስ ድጋፍ። 

 
T 

Testament(ቴስታመንት)   

ኑዛዜ(Nuzaze): አንድ ሰው ከሞተ በኋላ ንብረቱ የሚከፋፈልበትን ሁኔታ በሚመለከት በህይወት ሳለ 

የሚጽፈውና የሚያሰናዳው ሰነድ ሲሆን ሰነዱ ተፈጻሚ የሚሆነው ከባለ ሰነዱ ሞት በኋላ ነው፡፡ 

 

Testate (ቴስቴት）  

ባለ ኑዛዜ (Balenuzaze): ኑዛዜ ትቶ የሞተ። 

 

Testator （ቴስታቶር ） 

ተናዛዥ /ኑዛዜ አድራጊ (Tenazazh/ nuzaze adragi): ኑዛዜ የሚያደርግ በተለይም ኑዛዜ ትቶ የሚሞት 

ሰው። 

 

Testimony （ቴስትሞኒ） 

ምስክርነት(misikirinet): አንድ ሰው በችሎት/ በፍርድ ቤት ፊት የሚሰጠው የምስክርነት ቃል። 

 
 

Tort (ቶርት) 

ከውል ውጪ የሚመነጭ ሃላፊነት (Keweil wuchi yemimenech halafinet): ጉዳት የደረሰበት 

ሰው ለደረሰበት ጉዳት ጉዳቱን ካደረሰው ወገን ካሳ እንዲከፈለው የሚፈቅድ የህግ ክፍል ። 

 

Transcript (ትራንስክሪፕት)  

ጽሕፈት (Tsihifet): በፍርድ ቤት ውስጥ በችሎት ወቅት እንዲሁም በግል በተካሄደ ውይይትም ጭምር 

የተነገረ ነገር በቀጥታ በጽሁፍ ተገልብጦ የሚያዝ ዘገባ። 

 

Trial (ትራያል)  

ችሎት(Chilot): በአንድ መደበኛ ፍርድ ቤት የሚከናወንና በተከራካሪ ወገኖች የቀረበ ማስረጃን ሰምቶ 

በመመርመር ለአንዳች ግጭት መፍትሔ የሚሰጥበት ሂደት። 

 

Trier of Fact (ትራየር ኦፍ ፋክት)  

የፍሬ ነገር ዳኛ (Yefire neger dagna): በችሎት ላይ ቃልን እድምጦ ጉዳይን የሚወስን ዳኛ/ ጁሪ። 
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Trust （ትረስት）  

ባለ አደራነት (Bala aderanet): አንድ ሰው ለሌላ ሰው ስለ ሌላ ሶስተኛ ወገን ጥቅም ብሎ የሚሰጠውን 

አንድ ንብረት የሚመለከት ህጋዊ ግዴታ። 

 

Trustee （ትረስቲ）  

ባለ አደራ (Bale adera): ስለ ሌላ ሰው ጥቅም ተብሎ የተሰጠ ንብረትን የሚይዝ/ የሚጠብቅ ሰው። 

 
U 

Uncontested （አንኮንቴስትድ）  

ክርክር ያልቀረበበት (kirikir yalkerebebet): ሁሉም ጉዳዮች በሚመለከታቸው ወገኖች ስምምነት 

ሲደረግባቸውና ማንኛውም ክርክር የቀረበበት/ ተቃውሞ የተነሳበት ነገር ሳይኖር ሲቀር። 

 

Undertaking （አንደርቴኪንግ ）  

ዋስትና (Wastina): በፍርድ ለሚጠየቅ አንድ ድርጊት ክንዋኔ እንደ ዋስትና የሚቀርብ የጽህፈት ቃል። 

 

Undue Hardship (አንዱ ሃርድሽፕ)  

ከልክ ያለፈ /ከባድ ችግር (Kelik yalefe/kebad chigir): አንድ ሰው የህግ ግዴታውን ባለመወጣቱ 

ከሚደርስበት ተጠያቂነት ነጻ የሚያደርጉት ልዩ ሁኔታዎች ሲሆኑ ለምሳሌ በቤተሰብ ህግ ተቆራጭ አድራጊው 

ወላጅ ለልጁ የሚያደርገውን ተቆራጭ ሙሉ በሙሉ መክፈል የማይችል መሆኑን ሲስረዳ የተቆራጩ መጠን 

ይቀነስለታል፡፡ 

 

Unexecuted Warrant （አንኤክስኪውትድ ዋራንት）  

ያልተፈጸመ የፍርድ ቤት ማዘዣ (Yaltefetseme yefirid bet mazezha): በአንድ ኦፊሰር ተፈጻሚ 

ያልተደረገ ዋራንት/ትዕዛዝ። 

 

Unlawful （አንሎውፉል ） 

ህገ ወጥ (HIge wot): ከህግ ጋር የሚጻረር። 

 
V 

 

Valuation date （ቫሉዊሽን ዴት）   

የዋጋ ግመታ ቀን (Yewaga gimeta ken): የተጋቢዎች የተጣራ የጋራ ንብረት ዋጋ የሚገመትበት ቀን። 

 

Variation (ቨርዬሽን) 

ለውጥ(Lewit): በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ላይ（ order） ወይም በሌላ ህጋዊ ሰነድ ላይ በፍርድ ቤት 

ባለስልጣን የሚደረግ ለውጥ። 

 

Vary (ቫሪ)  

መቀየር/መለወጥ (Mekeyer/ melewet): ማስተካከል ወይም መለወጥ። 

 

Verdict（ቨርዲክት）  

ብይን(biyien): ጉዳይ ከታየ በኋላ ዳኛ ወይም ጁሪ የሚሰጠው ውሳኔ። 
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Vexatious Litigant (ቬግዜሽየስ ሊቲጋንት)  

ያልተገባ ተሟጋች (Yaltegeba temuagach): መፍትሔ የሚሻ ህጋዊ ጉዳይ ሳይኖረው በአብዛኛው ክስ 

ውስጥ የመግባት ልምድ ያለው ሰው። 

 

Vicarious liability (ቪካርየስ ሊያብሊቲ)  

ለሌላ ሰው ተግባር አላፊነት (Lelela sew tegbar alafinet): አንድ ሰው ለሌላ ሰው ተግባር ወይም ጥፋት 

ተጠያቂ የሚሆንበት ሲሆን በጠቅላላው አንድ አሰሪ ለሰራተኛው ድርጊት ተጠያቂ የሚሆንበት አግባብ ነው፡

፡ 

Victim Impact Statement （ቪክቲም ኢምፓክት ስቴትመንት） 

የተጎጂው ተጽዕኖ መግለጫ (Yetegojiw tetsieno meglecha): ወንጀሉ በተጎጂው ላይ ያደረሰውን 

ሁኔታ የሚገልጽ ሰነድ ሲሆን ፍርድ ቤቱ ቅጣት ሲወስን ይህንን ሰነድ ይመለከታል፡፡ 

 
 

W 
 
 

Arrest Warrant （አሬስት ዋራንት)  

የመያዣ ትዕዛዝ (Yemeyazha teizaz): አንድን ተከሳሽ ፖሊስ በቁጥጥር ስር እንዲያውለው በማዘዝ 

አንድ ዳኛ ወይም ፍርድ ቤት የሚሰጠው ትዕዛዝ። 

 

Search warrant (ሰርች ዋራንት)  

የብርበራ ትዕዛዝ (Yebirbera teizaz): አንድ የፖሊስ ኦፊሰር ወደ ግል ስፍራ ወይም ንብረት እንዲገባና 

ስለ አንዳች የወንጀል አፈጻጸም ወይም የወንጀል ውጤቶችን የተመለከተ ለፍርድ ሒደት የሚጠቅም 

ማስረጃን በርብሮ እንዲይዝ ፍርድ ቤት የሚሰጠው ፈቃድ።  

 

Withdrawal （ዊዝድራዋል）  

መተው (Metew): አንድን ክስ ወይም የፍርድ ሒደት መተው/ ማቋረጥ። 

 

Without Notice （ዊዝአውት ኖቲስ）  

ያለ ማስጠንቀቂያ (Yale mastenkekiya): አንድ ወገን ሌላኛው ወገን ሳያውቅ ወይም ሳይጠራ ወይም 

ሳይሰማ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንዲሰጥለት የሚጠይቅበት ሁኔታ። 

 

Witness (ዊትነስ)  

ምስክር(Misikir): አንድን ነገር በሚመለከት መረጃ ያለውና በመሓላ ለፍርድ ቤት ቃሉን የሚሰጥ ሰው። 

 

Writ （ሪት）  

ትዕዛዝ/ማዘዣ (Teizaz/Mazezha): በዳኛ ወይም የዳኝነት ወይም የአስተዳደር ስልጣን ባለው አካል 

የሚሰጥ አንድ ሰው አንዳች ነገርን እንዲያከናውን ወይም ከማድረግ እንዲታቀብ ትዕዛዝ የሚያስተላልፍ 

መደበኛ ሰነድ።  

 
Y 



40 
 

Young person( ያንግ ፐርሰን)  

ወጣት(Wetat): እድሜያቸው ከ 12 እስከ 17 አመት የሆናቸው ሰዎች። 

 

Youth Court (Youth Justice Court): （ዩዝ ኮርት፣ዩዝ ጃስቲስ ኮርት） 

የወጣቶች/የወጣቶች ፍትሕ ፍርድ ቤት （Yewetatoch/ yewetatoch fitih fird bet) : የወጣት 

አጥፊዎችን ጉዳይ የሚመለከት ፍርድ ቤት ። 

 

Youth Criminal Justice Act （YCJA）ዩዝ ክሪሚናል ጀስቲስ አክት) 

የወጣቶች የወንጀል ፍትህ ህግ (Yewetatoch yewenjel fitih hig): የካናዳን የወጣቶች ፍትህ ስርዓት 

የሚገዛ የፌዴራል ህግ። 
 

 

* Shimelis Bogale (LL. B., LL.M.) has more than 7 years of experience in teaching law and 

currently volunteers for UCCA. 

** Ainalem Chuko Gudeta is a native speaker of Amharic language, and has been working as a 

translator and interpreter for the past 10 years. She has acquired proficiency in English through 

continued educational activities, training and work experience in Canada. Her professional career 

that expands over two decades includes educational counselling, social work, accounting and 

administration. Currently, apart from the interpreting and translating services that she offers as 

Multicultural Legal Facilitator, she also works for the Imperial Parking Canada Corporation. 

Ainalem obtained her Diploma in accounting from the Addis Ababa University, her Bachelor of 

Arts in Counseling and Master’s Degree in Leadership Studies in Nairobi, Kenya. Ainalem 

shares freely her skills and knowledge, and volunteers at the Multicultural Health Brokers Coop, 

EEC Church and Catholic Social Services. 

*** 

  


