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A 

  :Access (س  س  ك  ا  )
 : یدسترس

 کردن مالقات یبرا ندارد عهده به را کودک یسرپرست که یمادر ای پدر حق

 درباره اطالعات افتیدر حق و فرزندان، ای فرزند با ندنگذرا وقت ای

 .آنها یلیتحص تیوضع و یتندرست ،یسالمت

 

   :Accused( د  وز  ییكا  )

 : متهم

 یبررس حال در او پرونده ای و است شده یجرم انجام به متهم که یشخص

 . باشدمی

 

 :Acquittal  (تال  ئیوكا  ) 

 : ئت برا

 . باشد شخص کی ئهتبر بر یمبن که دادگاه حکم

 

 :Act  (ت  ك  ا  ) 

 : یقانون ماده

 .است شده قانون و کرده یط را یقانون انیجر که یا حهیال

 

 :Action  (ن  ش  ك  ا  ) 

 : یحقوق انیجر/  دعوا ءاقامه

 .است داده انجام یگرید طرف هیعل بر طرف کی که یرسم تیشکا

 

 

 :Actus Reus  (ئوس  ر   توس  ك  ا  ) 

 : یماد عنصر

 در افراد که یاتیجنا. است تیواقع عالم در مجرمانه عمل انجام یمعنا به

 قصد    صرف لیدل نیهم به. شودمین یتلق جرم چگاهیه شوندیم مرتکب خود ذهن

 .ستین یکاف جرم کی وقوع یبرا میتصم و

 

 :Adjournment  (ت  ـ  نـ  من   ر  ج  د  ا  ) 

 : گرید بوقت احاله جلسه / کردن تعطیل / قیتعو

  .آن انداختن قیتعو به ای و یحقوق انیجر کی یموقت لیتعط

 
 

 :Adoption  (ن  ش  ـ  داپا  ) 
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 : کردن قبول یفرزند به

( یخون) یواقع نیوالد یقانون وقحق و تعهدات آن اساس بر که یحقوق انیجر

 قبال در دیجد نیوالد یبرا یدیجد حقوق و تعهدات و شده سلب کودک بر

 .شودمی وضع کودک

 

 :Affidavit  (ت  یود  ـیفا  ) 

 : نامه شهادت / نامه سوگند

 ،شودمی انجام شخص یفرد اراده به که یرسم و یکتب( قسم) سوگند ای شهادت

 .دارد را سوگند مراسم انجام اجازه قانون طبق که یگرید شخص نظر تحت

 

 :Affidavit of Service  (س  یور  س   ف  آ ت  یود  ـیفا  ) 

 : استشهادنامه

 از  که باشدمی یقانون و مهم یمدرک – ( نامه قسم) نامهاستشهاد برگه

 .شودمی داده شخص به یرسم و یکتب شهادت انجام از بعد یقانون ارگان طرف

 

 :Affirmation  (ن  ش  ـ  یـ  مر  یفا  ) 

 : سوگند

 .قتیحق گفتن یبرا یرسم سوگند

 

 :Alternative Dispute Resolution (ADR) (ن  لوش  ز  ر   وت  ییپس  ید و  یتـ  نر  ـ  تـل  ا  ) 

 : نیگزیجا اختالف حل

 حل. باشدمی دادگاه از خارج در اختالفات فصل و حل روش نوع هر یمعن به

 ( تیحکم) یداور و وساطت، مصالحه، مذاکره، شامل نیگزیجا اختالف

 . باشدمی

  Arbitration( :ن  ش  ـ  یر  ـ  تیبآر  ) 

 
 : تیحکم/  یداور

 و شودمی فصل و حل طرفیب سوم نفر کی توسط اختالفات آن یط در که یانیجر

 آور الزام و ینهائ صورت نیا در که نموده، موافقت او میتصم با طرف دو

 .باشدمی

 

 Collaborative Family Law – (ال یلیمف   و  یتر  ـ  بـ  لک  ) 

 : دادگاه از خارج یخانوادگ اختالفات فصل و حل

 یخانوادگ اختالفات که مودهن موافقت شانیوکال و اختالف نیطرف که یزمان

 .ندینما فصل و حل دادگاه که رفتن بدون را

 

 : Mediation  (ن  ش  ـ  یـ  ییدیم) 

 : وساطت

 که باشدمی دادگاه از خارج یخانوادگ اختالفات فصل و حل یروشها از یکی

 اختالف حل منظور به یطرفیب سوم نفر با یحقوق اختالف کی نیطرف آن یط در

 .شودمی دهینام واسطه شخص نیا. ندینمایم مالقات

 

 : Amicus Curiae  (یائیکور کوس  یآم) 

 : دادگاه مشاور / دادگاه به کمک داوطلب /دادگاه  دوست
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 دادگاهمشاور . باشدمی" دادگاه دوست" یاللفظتحت یامعن به نیالت یاکلمه

 مسائل (دادگاه درخواست به معموال و) دادگاه به کمک یبرا که باشدمی یشخص

 .کندمی ارائه دادگاه در را یحقوق

 

 : Annulment  (ت  ـ  نـ  مـ  نالا  ) 

 : ابطال

 نیا به یرا نیا. ازدواج مراسم بودن یرقانونیغ بر دادگاه یقانون یرا

 .است نشده انجام هرگز یقانون ازدواج که باشدمی یمعن

 

 : Answer  (ر  س  ـ  نا  ) 

 : دفاع / پاسخ

 .دادگاه انیجر در گرید طرف یادعاها ای تاظهارا به طرف کی جواب

 

 :Appeal  (ل  یپا  ) 

 : دنظریتجد درخواست/  نافیاست

 دادگاه کی حکم در دنظریتجد و یبررس یبرا باالتر دادگاه کی از درخواست

 .باشد داشته وجود نافیاست یبرا یقانون لیدل دیبا صورت نیا در. ترنییپا

 

 : Appellant  (ت  ـ  نـل  ـ  پا  ) 

 : / پژوهشخواه دهندهنافیستا

 .کندمی دنظریتجد درخواست که یطرف ای یشخص

 

 : Applicant  (ت  ـ  نـ  کیلپ  ا  ) 

 : یمتقاض

 .کندمی یرسم یدرخواست ای کندمی شروع را یاپرونده که یشخص

 

 : Apprehend  (د  ـ  نـه  یرـ  پا  ) 

 : گرفتن حفاظت تحت/  کردن فیتوق

 .یقانون حکم با یقانون فیتوق( الف

 مددکاران ای سیپل توسط یتیامن لیدال به که شودمی یکودکان به مربوط( ب

 قرار حفاظت تحت و شوندیم گرفته یگرید شخص ای خود نیوالد از یاجتماع

 . رندیگیم

 

 : Arraignment  (ت  ـ  نـ  من  ـی  ر  ا  ) 

 : اتهام میتفه

 انجام او هیعل بر که یتیشکا شده، مشخص متهم فرد آن در که یحقوق انیجر

 .   کند دفاع خود از که شودمی درخواست او از و شده، مشخص شده

 

 : Arrears  (ز  ر  ـ  ییرا  ) 

 :معوقه  دیون

 شده پرداخت نآ از یبخش فقط پرداخت زمان در ای نشده پرداخت که یمبلغ

 .است

 

 : Arrest  (ت  ـس  ر  ا  ) 

 : کردن بازداشت

 .جرم انجام به اتهام لیدل به ینقانو حکم با یشخص کردن بازداشت
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 : Assessment  (ت  ـ  نـ  مـس  ـس  ا  ) 

 : برآورد/  زدن نیتخم/  یابیارز

 .ییش کی یمال ارزش نیتخم( الف

 اختالالت از جرم انجام زمان در یشخص ایآ نکهیا صیتشخ: ییقضا حقوق در( ب

 .خیر یا است بردهیم رنج یروان

 اداره یبرا مناسب یروان تیصالح شخص ایآ نکهیا صیتشخ: یمدن قانون در( ج

 یریگمیتصم یروان تیصالح ایآ نکهیا ر؛یخ ای دارد را خود یدارائ و اموال

 دارا را او به دادن دستور و لیوک گرفتن ای اموالش و خود مورد در

 .ریخ ای باشدمی

 از ینگهدار یبرا نیوالد تیصالح ای ییتوانا تشخص: خانواده قانون در( د

 .شانکودکان

 

 : Attorney  (ینر  ـ  تا  ) 

 : لیوک

 نیطرف از یکی طرف از را یجزائ ای یحقوق یدعاو از دفاع قانونا که یشخص

 .ردیگیم عهده به دادگاه در دعوا

 

 

B 

 

 

 : Bail  (ل  ـ  یـ  ب) 

 : آزادکردن کفالت قید به/  قهیوث

 دادگاه در مشخص زمان در شخص که این شرطبا کفالت  قید به یشخص آزادکردن

 .باشدمی زین شودمی پرداخت قهیوث یبرا که یوجه یمعنا به کلمه .شود حاضر

 

 : Balance of Probabilities  (ز  یتیلیبـ  رابپ   آف   س  ـ  نـ  لـب  ) 

 : احتماالت توازن

 نیا .باشدمی زاین مورد نیطرف یادعا اثبات یبرا یمدارک یمدن دادگاه در

 انجام احتمال که کند ثابت شواهد و مدارک که رودیم کار به یزمان اصطالح

 .      است بوده شتریب آن ندادن انجام احتمال از عمل

 

 : Bankrupt  (ت  راپ  ک  ـ  نـ  ب) 

 : شدن ورشکست

 را خود یهایبده پرداخت توان که کند اعتراف قانونا که یارگان ای شخص

 .ندارد

 

 : Bankruptcy  (یسراپ  ک  ـن  ـب  ) 

 : یورشکستگ

 .باشدمین خود قروض پرداخت به قادر که ارگان ای شخص کی یبرا یحقوق انیجر

 

 : Bar (بار  ) 

 :حائل نرده

  .یعموم و یخصوص میحر به دادگاه یکیزیف میتقس( الف

 یئقضا شغل( ب
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 : Barrister (ر  ـ  تـس  یرـ  ب) 

 : دادگستری وکیل/  لیوک/  یدعاو لیوک

 مشاور. دارد تخصص دادگاه یقوقح روند و دادگاه مسائل در یدعاو لیوک

 خود دفتر در را یقانون مدارک و داده مشاوره نیموکل به تواندیم یحقوق

 و باشندیم دادگاه امور در متخصص هم معموال وکال کانادا، در. کند آماده

 آنها یبرا مشاوره و یحقوق نقش در یتفاوت و دهندیم یحقوق مشاوره هم

 . ندارد وجود

 

 : Bench (چ  ـ  نـب  ) 

 : قضاوت مسند/  دادگاه/  محکمه

 . باشدمی یقاض چند ای کی از متشکل که یحقوق دادگاه( الف

 .دادگاه در یقاض نشستن محل( ب

 

 : Beneficiary (یرش  یفـ  نـ  ب) 

 : نفعیذ

 ای نامهتیوص قرض، مثل یقانون لیدال ای یقبل بیترت با که است یکس نفعیذ
 .کندمی افتیدر ایمزا ای پول ،مهیب

 

 : Best Interest of the Child (د  ل  ـی  چا د   ف  آ ت  س  ر  ـ  تـ  نیا ت  س  ـ  ب) 

 : کودک صالح

 بر که یخانوادگ اختالف کی در کودک طیشرا همه از یقاض یقانون یابیارز

 ،یکیزیف تیامن شکل نیبهتر به زیچ چه که ردیگیم میتصم یقاض آن اساس

 .     کندمی نیتضم را کودک رشد و یتندرست ،یروان و یروح

 

 

 : Beyond a Reasonable Doubt (ت  ب  دا ل  ـ  بنـ  ز  یر ا   د  ان  ییب) 

 :دیترد و شک گونه چیه بدون

 دادگاه .باشدمی ازین مورد متهم شخص کردن قانع یبرا که یمشخص مدارک

 ئتیه/یقاض که باشدمی کنندهقانع و کامل آنقدر شواهد که دهد نشان دیبا

 .ندارند متهم یگناهکار در یدیترد و شک گونهچیه یژور

 

 : Bill (ل  یب) 

 : قانونی الیحه

 حهیال. شودمی شنهادیپ ییکانادا گذارانقانون بیتصو یبرا که یقانون

 دوم، یبررس اول، یررسب شامل) را مربوطه مراحل تمام دیبا فدرال قانونی

 موافقت تا ذراندبگ سنا مجلس و عوام مجلس در( شورا مرحله و سوم یبررس

    . بشود یپارلمان قانون و کرده افتیدر را یسلطنت

 

 : Binding (گ  ـ  نیدـن  ـی  با) 

 :آور الزام

 . باشد داشته یحقوق ای یقانون الزام که یتعهد

 

 : Bond (د  ـ  نبا) 

 :آورالزام قرارداد/  ضمانت

 دادگاه شگاهیپ در یقانون تعهد ای قول
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 : Breach (چ  یبر) 

 :نقض

   اجتماع ای شخص قبال در قول ای تعهد قانون، شکستن

 

 : Burden of Proof (پروف   ف  آ ن  د  ر  ـب  ) 

 :ی دعو اثبات بار

 دعوی در اثبات بار. بحث مورد موضوع رد ای اثبات یبرا هیعل یمدع فهیوظ

 وظیفهدر یک دادگاه جنائی  وخوانده  وظیفه معموال یک دادگاه حقوقی

   باشد.می دادستان

 

 : Balance of Probabilities  (ز  یتیلیبـ  پراب آف   س  ـ  نـ  لـب  ) 

 : احتماالت توازن

 دهنده نشان شواهد و مدارک که یزمان ؛یمدن دادگاه در یدعو اثبات بار

 .      است ترمحتمل گرید طرف از طرف کی یدعو که باشد نیا

C 

 : Case (س  ی  ـ  ک) 

 : پرونده/  یدعو

 مشابه یحقوق انیجر کی لهیبوس ای دادگاه در دیبا که طرف دو نیب اختالف

 . دنباش ییجنا ای یمدناست ممکن  اختالفات. شود فصل و حل

 

 : Case Conference (س  ن  ر  ـ  ییفـ  کان س  ی  ـ  ک) 

 : یحقوق دارید

 کردن صحبت یبرا یقاض و( لیوک داشتن صورت در) وکال طرف، دو نیب دارید

 . دادگاه مراحل یبرا توافق ای روندهپ به یدگیرس نحوه مورد در

 

 : Case Event List (ت  س  یل ت  ـ  نو  یا س  ـ  یـ  ک) 

 : دادگاه یدعاو ستیل

 نیا. شود دهیشن مشخص روز کی در دیبا که یقانون یدعاو برنامه ای ستیل

 .  باشدمی معروف نیز( docket) یحقوق یدعاو ثبت دفتر به لیست

 

 : Case law (ال س  ـ  یـ  ک) 

 : موضوعه انونق

 صادر خاص مورد کی درباره مشابه یقانون مراجع ای دادگاه یقاض که یحکم

 .کنندیم

 

 : Case Management (ت  ن  ـ  مـ  جـ  نـ  م س  ـ  یـ  ک) 

 :یدعو تیریمد

 یدعو کی شرفتیپ که دهدمیرا  امکان این یقاض به که یدادگاه افزارنرم

 . کند تیریمد و یبررس ستمیس در را یحقوق

 

 : Cause of Action (ن  ش  ک  ا   ف  آ کاز  ) 

 : دعوی دعوی / سبب طرح حق

 طرف از حق یک ای ،ملکیما پول، افتیدر یبراطرف  یک تیشکا حق که یاادله

 .  کندمی هیتوج را گرید

 : Caveat (ت  ـ  ییوک  ) 

 : رسمی / اخطار هیاخطار
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 اخطار یمعن به قوقح در. باشدمی" بداند بده اجازه" یمعن به نیالت ییکلمه

 . باشدمی یرسم سند لهیوس به یرسم

 

 : Certificate (ت  ی  ـ  کیفیتر  س  ) 

 : یگواه

 طیشرا ای ملزومات انجام عدم ای انجام بر یرسم هیدیتائ که یکتب سند

 .   باشدمی ازین مورد

 

 : Certify (a copy) (یکاپ ا   ی  فایتر  س  ) 

 :کردن سند  اصل با برابر یکپ

 نیا. شودمی وستیپ و شده امضا و مهر یرسم اسناد دفتر توسط که یسند یکپ

 .باشدمی یاصل مدرک کامل و حیصح یکپ بر یمبن سند

  

 : Charter (ر  ـ  تچار  ) 

 :منشور

 هیاول یهایآزاد و حقوق یبرخ که کانادا در یآزاد و بشر حقوق منشور( الف

 و یفرد یآزاد حق مذهب، یآزاد ان،یب یآزاد مثل ،کانادا کشور ساکنان

   .کندمی نیتضم را یشخص

 ای قدرت حقوق، دولت کی ای فرمانروا کی آن اساس بر که یرسم مدرک( ب

 .دهدمی یشرکت ای افراد ای فرد کی به را یمنافع

 

 : Child (د  ـ  لـ  یچا) 

 : کودک

 دهینرس یقانون سن به که باشدمی ینابالغ شخص ریصغ ای کودک ،در کانادا

 در. شودمی نییتع استان هر در جداگانه بطور کانادا در یکودک سن. باشد

 کودکان حقوق ونیکنوانساساس  بر. باشدمی سال ۱۸ یقانون سن استانها اکثر

 تحت" نکهیا مگر ،باشدمی سال ۱۸ ریز شخص هر کودک متحد، ملل سازمان

 دهیرس یقانون سن به زودتر کودک ،باشدمی اطالق قابل کودک به که یقانون

     ."باشد

 

 : Child Abduction (ن  ش  ـ  داکـ  با   د  ـ  لـ  یچا) 

 :یربائ کودک

 نیا. او یقانون سرپرستان ای نیوالد یسرپرست از کودک یرقانونیغ گرفتن

 . باشدمی یفریک جرم کی عمل

 

 : Child Abuse (وس  یـ  با   د  ـ  لـ  یچا) 

 :کودک از سوءاستفاده

 ،یکیزیف یبدرفتار شامل که باشدمی یمجر یمعن به کودک از سوءاستفاده

 . یطیشرا چنین گرفتن دهیناد ای و باشد کودک با یجنس ای یروان-یروح

 

 : Child in Need of Protection (ن  ش  ک  تـ  پر   ف  آ د  ین ن  یا د  ـ  لـ  یچا) 

 : تیحما به ازمندین کودک

 تیاهم قیتشو ت،یاذ و آزار برابر در کودکان از حفاظت یبرا که یاقدامات

 .شودمی انجام کودکان مصلحت از نانیاطم و خانواده،

 

 : Child Support (ت  ر  ـ  ساپ د  ـ  لـ  یچا) 
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 : کودک یمستمر

 پرداخت ندارد، عهده به را کودک یسرپرست که یمادر ای پدر که یمبلغ

 .کند کمک کودک کردن بزرگ مخارج به تا کندمی

 Child(ز  ـ  نـ  یالد  ـ  یگا ت  ر  ـ  ساپ د  ـ  لـ  یچا: ) کودک یمستمر یهادستورالعمل

Support Guidelines : 
یم استفاده کودک یمستمر مبلغ نییتع یبرا هادادگاه که یمشخص نیقوان

 پرداخت دیبا نیوالد از یکی که یمستمر مبلغ که ییهاجدول نیهمچن. کنند

 تعداد و والدین درآمد زانیم اساس بر مبلغ نیا. دینمایم ستیل را کند

   . دارد جداگانه فهرست استان هر و باشدمی آنها یسرپرست تحت ودکانک

 

 : Child Welfare (ر  ـ  فـ  لو   د  ـ  لـ  یچا) 

 : کودک رفاه

 توسط که کندمی اشاره کودکان به کمک مراکز از یستمیس به کانادا در

ارگان مشارکت با گاها شوند؛یم یگذارهیپا یامنطقه ای یاستان یهادولت

 نظارت و ینگهدار نیگزیجا ای مکمل که یخدمات ارائه یبرا یخصوص یها

 .    باشدمی نیوالد

 

 : Civil Law (ال ل  یویس) 

 : مدنی حقوق

 تکامل و گرفته نشات یروم نیقوان از مایمستق که قوانینی کلیه( الف

نهیزم در اختالفات حل نیقوان و نموده نییتع را یخصوص حقوق است؛ افتهی

  .    دینمایم مشخص را خانواده و ملکیما اد،قرارد یها

 

 : Claims (ز  ـ  مـ  یـ  لـ  ک) 

 : یدعو/  ادعا

 ییقضا اقدام ای االجراالزم یقانون حق کی آمدن وجود به باعث که یقیحقا

 .خسارت مطالبه. شوندیم

 

 : Statement of Claim (م  ـ  یـ  لـ  ک ف  آ ت  ـ  نـ  مـ  تـ  یـ  تـ  سا  ) 

 :دادخواست

 یاقدام یشخص چرا نکهیا لیدال دربرگیرنده ییقضا دادگاه از یستدرخوا

 درخواست دوم طرف از زیچ چه و داده انجام گرید شخصی هیعل بر ییقضا

 .کندمی

 

 : Cohabitation (ن  ـ  شـ  یـ  تیبوه  ک  ) 

 : کردن یزندگ باهم/  بودن خانههم

 باهم زوج نعنوا به( نکرده ازدواج چه و کرده ازدواج چه) یافراد یوقت

 .نامندیم بودن خانههم ای کردنیزندگ باهم را عمل نیا. کنندیم یزندگ

 

 : Cohabitation agreement (ت  ـ  نـ  میرگ  ا   ن  ـ  شـ  یـ  تیبوه  ک  ) 

 : کردن یزندگ باهم قرارداد/  بودن خانههم قرارداد

مجنسه چه) کنندیم یزندگ باهم که باشدمی یزوج نیب یقانون قرارداد ینوع

یم گرفته نظر در متاهل زوج کی معموال یزوج نیچن(. گرارهمجنسیغ چه گرا

 دیبا که یزمان ای کنندیم اقدام مسکن وام یبرا که یزمان مثل شوند،

 .بدهند را کودک یزندگ نهیهز
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 : Collaborative family law (ال یلیمف   و  یتر  ـ  بـ  لـ  ک) 

 : مشترک خانواده قانون

 طالق ای شوند جدا هم از اندگرفته میتصم که یزوج که یقانون یانیجر

 یتوافق به دیگر یارگانها ای شانیوکال قیطر از که کندمی قادر را رندیبگ

 رفتن بدون را کودکانشان و نیطرف خاص یازهاین شکل نیبهتر به که برسند

 .دهد پاسخ دادگاه به

 

 : Commission (ن  ـ  شیکام) 

 :تیمامور / ونیکمس

 تعلق او به ندهینما ای کارمند فروش از یدرصد صورت به که یمبلغ( الف

 .ردیگیم

 .دهدمی انجام را یتجارت یگرید شخص جانب از یشخص آن تحت که یتوافق( ب

 را یقانون اعمال اعمال قدرت یشخص آن تحت که ییقضا ای یحکومت حکم( ج

 .کندمی دایپ

   .جرم کی انجام ای یساز آماده( د
 

 : Common Law (ال ن  ـ  کام) 

 : عرف بر مبتنی ی / قوانینعرف حقوق

 به مشابه ییقضا مراجع ای دادگاه در یقاض قیطر از که باشدمی یقانون

 .کندمی یریگمیتصم خاص ردامو مورد در و دیآیم وجود

 

 : Competence (س  ـ  نـ  تیپـ  کام) 

 : تیصالح

 یروح طیشرا .یحقوق ذاکراتم ای هاانیجر در شرکت یبرا یشخص یروان تیصالح

 .باشدمی او اعمال و ماتیتصم مسئول شخص

 

 : Complainant (ت  ـ  نـ  یـ  لیپـ  کام) 

 : خواهان / دادخواه / شاکی

 یقربان .کندمی ارائه یگرید شخص هیعل بر یقانون یتیشکا ای مشکل که یشخص

 .باشد متخلف  هیعل بر یمدع ای دادخواه کی است ممکن جرم کی

 

 : Conference (س  ـ  نر  ـ  ییفـ  انک) 

 : مالقات/  دارید

 توافق به دنیرس منظور به شانیوکال ای پرونده کی نیطرف نیب یدارید

 .موضوع کی درباره

 

 : Case conference (س  ـ  نر  ـ  ییفـ  کان س  ـ  یـ  ک) 

 : ئیقضا مالقات/  ئیقضا دارید

 شودمی انجام شانیوکال و نیطرف ،یقاض نیب که است یدارید ییقضا دارید

 نییتع و کنند توافق آنها مورد در توانندیم نیطرف که یموارد یبررس یبرا

 .   کنندیم یبررس نیز را اختالف موارد حل یروشها آنها .اختالف مورد

 

 : Pre-trial conference (س  ـ  نر  ـ  ییفـ  کان ل  ـ  یراـ  ت یریپ) 

 : دادگاه از شیپ مالقات

 در در آنکه  طرف دو یوکال و یقاض نیب دادگاه از بلق یرسم ریغ یدارید

 هیقض که رندیبگ میتصم است ممکن .کنندیم صحبت پرونده مهم موارد مورد
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 دادگاه به رفتن بدون است ممکن ایآ که کنند یبررس و کنند ترساده یمک را

 دادگاه جلسه چند است دادگاه بر قرار اگر و ریخ ای کنند حل را مشکل

 . بود خواهد زاین مورد

 

 : Confession (ن  ـ  شـ  فـ  کان) 

 : اقرارنامه

 اعتراف جرم کی انجام در خود گناه به نفر کی آن اساس بر که یا هیانیب

 .کندمی

 

 : Consecutive Sentence (س  ـ  نـ  تـ  نـ  س و  یتـ  کز  ـ  کان) 

 : یپ در یپ تیمحکوم

 کی از شتریب و تاس شده جرم کی از شیب انجام به محکوم یشخص که یزمان

 از بعد یکی را ها تیمحکوم باشد مجبور است ممکن شخص . ایندارد تیمحکوم

 .باشدمی زندان تریطوالن مدت جهینت. برساند انیپا به یگرید

 

 : Concurrent Sentence (س  ـ  نـ  تـ  نـ  س ت  ـ  نکار  ـ  کان) 

 : همزمان تیمحکوم

 کی از شتریب و است شده جرم کی از شیب انجام به محکوم یشخص که یزمان

 همزمان را هاتیمحکوم همه باشد مجبور است ممکن شخص . ایندارد تیمحکوم

 .باشدمی زندان ترکوتاه مدت جهینت. برساند انیپا به

 

 : Consent (ت  ـ  نـ  سـ  کان) 

 : تیرضا

 .یکار انجام یبرا اجازه ای موافقت

 

 : Consent order (ر  د  ر  ا   ت  ـ  نـ  سـ  کان) 

 : تیرضا حکم

 حکم نیا. باشدمی اختالف کی نیطرف نیب توافق دهندهنشان که یرسم حکم

 ،نباشند بندیپا آن به نیطرف اگر و دارد را دادگاه حکم ریتاث همان

 .دینما آن انجام به ملزم را آنها تواندیم دادگاه

 

 : Contempt of Court (ت  ر  ـ  ک ف  آ ت  ـ  پـ  مـ  تـ  کان) 

 : دادگاه نظم در اخالل / دادگاه به اهانت

 باشدمی جرم که دادگاه ماموران ای دادگاه به یاحترامیب ای ینافرمان
 .شودمی محسوب

 

 : Contest (ت  س  ت  کان  ) 

 : کردن دفاع / گرفتن ایراد / کردن اعتراض

 .دادگاه حکم ای مخالف یادعا کی از کردن دفاع ای کردن مخالفت

 

 : Contract (ت  ـ  کر  ـ  تـ  کان) 

 : قرارداد

 قرارداد کی هیپا طیشرا .باشد داشته یقانون الزام نیطرف یبرا که یتوافق

   .باشدمی قرارداد بودن یقانون و طرف دو تیصالح مالحظات، دوطرفه، توافق

 Controlled Act and Substances (ت  ک  ا   س  ـ  نـ  تـ  سـ  ساب د  ـ  نا   ت  ـ  کا   د  ـ  لر  ـ  تـ  نـ  ک) 

Act : 
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 : ممنوعه مواد قانون

 و نیکوکائ مثل مخدر مواد و اجناس کنترل یبرا کانادا فدرال قانون

 .جوانایمار

 

 : Conviction (ن  ـ  شـ  کیوـ  کان) 

 : تیمحکوم

 .نفر کی یگناهکار بر یمبن دادگاه حکم( الف

 ییشناسا مجرم را یشخص منصفه ئتیه ای یقاض کی آن یط که دادگاه انیجر( ب

 .کنندیم

 

 : Corollary Relief (ف  یلیر یرـ  لر  ـ  ک) 

 : نفقه و یسرپرست دادگاه

 کودک، نهیهزکمک درخواست نیزوج از یکی ای طرف دو هر آن در که یدادگاه

 .باشد داشته را کودک یسرپرست درخواست ای همسر نهیهزکمک

 

 : Costs (ز  ـ  تـ  سکا) 

 ای دادرسی :ههزینه

در دلیل دفاع به  ،گرید طرف به طرف کی از دادگاه دستور به که یپول

ممکن است این پول به دلیل عدم  همچنین .شودمی پرداخت ،قضایی دادگاه

 .شودمی پرداخت دادگاه بهرعایت دستورات دادگاه 

 

 : Counsel (ل  س  ـ  نوـ  ک) 

 : مشاور

 ندهینما ای دهدمی یحقوق هیتوص خوانده ای خواهان به کهمشاوری  ای لیوک

 .شودمی دادگاه در او

 

 : Count (ت  ون  ـ  ک) 

 : شمار

 .باشدمی جرم کی یمعن به شمار هر ،یجنائ دادگاه کی در

 

 : Court (ت  ر  ـ  ک) 

 : دادگاه

 نیب یحقوق اختالفات قضاوت و یبررس حق قانونا که باشدمی ینهاد دادگاه

 با مطابق یادار و ،یفریک ،یمدن ردامو در را عدالت و دارد را نیطرف

 .کندمی اجرا کشور قانون

 : Supreme Court of Canada (ناداـ  ک ف  آ ت  ر  ـ  ک م  یرـ  سوپ) 

 : کانادا یعال دادگاه

 و باشدمی کانادا دادگاه نیتریعال دادگاه نیا کانادا، ییقضا ستمیس در

 .باشدمی زین احکام به اعتراض یبررس یبرا دادگاه نیآخر

 

 : Court of Appeal (ل  یپا   ف  آ ت  ر  ـ  ک) 

 : استیناف دادگاه

 دادگاه نیا .دارد وجود استان هر در که است یدادگاه نیباالتر نیا

 . کندمی یبررس را استان هر در ئیقضا یعال دادگاه یرا به اعتراضات

 

 : Superior Court of Justice (س  یتـ  جاس ف  آ ت  ر  ـ  ک ر  ـ  ییرـ  سوپ) 
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 : ئیقضا یعال دادگاه

 شناخته متفاوت یاسام با که اردد ئیقضا یعال یهادادگاه استان هر

. القضاتیقاض دادگاه و ،یعال دادگاه ،ئیقضا یعال دادگاه شامل شوند،یم

 که یمعن نیبد هستند،" کامل ییقضا ستمیس" یدارا یعال یهادادگاه

 به مشخصا که یموارد بجز کنند یبررس را ییقضا موارد همه توانندیم

 نیمهمتر یعال یهادادگاه. هستند بوطمر یترنییپا ای باالتر درجه دادگاه

 یبررس را باال اریبس یمال اختالفات ای طالق مثل یفریک ای یمدن موارد

 شتریب دالر هزار ۵۰ از ادعا مبلغ آن در که یمورد هر آلبرتا در. کنندیم

 یدادگاه دادگاه نیا. شودمی یبررس القضاتیقاض دادگاه توسط تنها باشد

 نیهمچن دادگاه نیا.باشدمی یمدن و یخانوادگ ،یائجن مسائل یبررس یبرا

 در. کندمی یبررس زین را بالغ وابستگان و ملک،یما ،یورشکستگ ردامو

      .   شودمی یبررس القضاتیقاض دادگاه در یاستان دادگاه به اعتراضات آلبرتا

 

 : Family Court (ت  ر  ـ  ک یلیمـ  ف) 

 : خانواده دادگاه

 همه دهدمی اجازه که اندکرده یکی را خانواده یهاگاهداد استانها یبرخ

 مشترک دادگاه کی در خانواده دادگاه اختالف مورد کی به مربوط جوانب

 واحد – استان دادگاه هم و القضاتیقاض دادگاه هم آلبرتا در. شود یبررس

 .کنندیم یدگیرس یخانوادگ اختالفات به خانواده

 

 : Small Claims Court (ت  ر  ـ  ک ز  ـ  مـ  یـ  لـ  ک مال  ـ  سا  ) 

 : یدعو خرده دادگاه

 نیا .باشدمی آلبرتا در یاستان دادگاه یمدن بخش یدعو خرده دادگاه

 مال استرداد ای پول پرداخت شامل که کندمی یدگیرس یاختالفات به دادگاه

 در یدگیرس روند و نیقوان. باشدمی دالر هزار ۵۰ از کمتر ارزش به یشخص

 کمک بدون را هادادگاه نیا توانندیم افراد و باشدمی ساده اهدادگ نیا

 .  دهند انجام لیوک

 

 : Creditor (ر  ـ  تـیدر  ک) 

 : طلبکار / بستانکار

 . دارد طلب یکس از را یخدمات ای ملکیما ،پول که یشخص

 

 : Criminal Code of Canada (ناداـ  ک ف  آ د  ک   نال  یمیرک) 

 : خانواده یفریک نیقوان

 کشور ییقضا روند نیهمچن و یفریک یهاتیمحکوم و جرائم اغلب که قوانینی

 و کندمی هیته کانادا پارلمان راقوانین  نیا. ندنکیم نییتع را کانادا

 .باشدمی اجرا قابل کانادا سراسر در

 

 : Criminal Law (ال نال  یمیرک) 

 : جزا نیقوان

 .باشدمی اشخاص یفریک یهاتیمحکوم از یاخالصه نیا

 

 : Cross-Examination (ن  ـ  شـ  یـ  نیمز  ـ  گا   س  ارـ  ک) 

 : استنطاق

 گرید طرف توسط او سخنان دنیشن ای دادگاه در شاهد کی یبازپرس یمعن به

 .باشدمی پرونده
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 : Crown (ون  ر  ـ  ک) 

 : دادستان/  ملکه

 .حکومت کی یفرمانروا( الف

 .  کندمی یریگیپ را یجنائ مجرائ به یدگیرس دولت طرف از که یلیوک( ب

 

 : Crown Attorney (ینر  ـ  تا   ون  ر  ـ  ک) 

 : دادستان

 بر و دادگاه در را یفریک یانهایجر و باشدمی دولت ندهینما که یلیوک

 .دهدمی انجام و کرده آغاز متهم شخص هیعل

 

 : Crown Prosecution (ن  ـ  وشییکیراسـ  پ ون  ر  ـ  ک) 

 : ینونقاپیگرد  قضائی / بیتعق

 کندمی یجرم انجام به متهم را یگرید شخص ،دادستان کی آن در که یطیشرا

 .آوردیم دادگاه به محاکمه یبرا را او و

 

 

 : Custody (یدـ  تـ  سکا) 

 : حضانت/  حفاظت

 .یقانون حکم با یشخص بازداشت( الف

 است ممکن دادگاه که ،کودک کی یبرا یریگمیتصم تیمسئول و حق و حفاظت( ب

 .بدهد نیوالد یدو هر ای کی به طالق زمان در

 

 : Joint Custody (یدـ  تـ  کاس ت  ـ  نـ  یوج  ) 

 : توام حضانت

 را کودک یزندگ مورد در مهم ماتیتصم گرفتن حق نیوالد یدو هر که یزمان

 یمساو زمان کودک که ستین یمعن نیا به نیا .باشدمی توام حضانت دارند،

 اسکاناز والدین  یبا یک است ممکن کودک .کندیم یزندگ نیوالد از کیهر با

   . کند مالقات را گرید طرف مرتبا و باشد داشته دائم

 

 : Shared Custody (یدـ  تـ  کاس د  ر  ـ  ش) 

 : مشترک حضانت

 گذراند،یم نیوالد از کدام هر با را زمان درصد ۴۰ حداقل کودک که یزمان

 .هستند میسه کودک یبرا یریگمیتصم در نیوالد یهردو و

 

 : Sole Custody (یدـ  تـ  کاس ل  ـ  س) 

 : گانهی حضانت

 نیچن در .دارد عهده بر را کودک حضانت نیوالد از یکی فقط که یزمان

 حق و تیمسئول که کندمی یزندگ نیوالد از یکی با فقط کودک یموارد

 بر رفاه و مذهب الت،یتحص مثل را کودک یزندگ مهم مسائل یبرا یریگمیتصم

 را کودک با وقت گذران و مالقات حق فقط است ممکن گرید والد. دارد هدهع

 .  باشد داشته

 

 : Split Custody (یدـ  تـ  کاس ت  یلیپـ  سا  ) 

 : یمیتقس حضانت

 فرزند کی از شیب نیوالد که باشدمی یموارد به مربوط حضانت نوع نیا

 عهده به را فرزندان از یکی از شتریب ای کی حضانت کدام هر و دارند



 

14 
 

 هم از را کوچک برادران و خواهر کنندیم تالش معموال ها دادگاه. دندار

 .نکنند جدا

  

D 

 

 : Damages (ز  یجـ  مد  ) 

 : غرامت/  خسارت

 اقدام کی در دادگاه ای کندمی ادعا خسارتعنوان به  طرف کی که یپول

 رفط آن به انیز ای یکیزیف صدمه کی از وارده خسارت جبران یبرا یمدن

 .دهدمی

 

 : Aggravated Damages (ز  یجـ  مد   د  ـ  تـ  یو  ر  ـ  گا  ) 

 : مشدده خسارت

 در یشاک به یجد بیآس دهنده نشان که دهدمی یشاک به دادگاه که یخسارت

 .باشدمی یقانون ریغ اقدام کی

 

 : General Damages (ز  یجـ  مد   رال  ـ  نـ  ج) 

 : یعموم خسارت

 یناتوان دن،یکش ضجر دن،یکش درد مثل یرمالیغ یهاانیز یبرا یعموم خسارت

 .شودمی داده فرد به رهیغ و مشخص یاعمال انجام در

 

 : Nominal Damages (ز  یجـ  مد   نال  ینام) 

 : یجزئ خسارت

 ازین که یجد انیز ای بیآس چیه فرد که شودمی داده یزمان خسارت نوع نیا

 .است دهیند ،باشد داشته جبران به

 

 : Non-Pecuniary damages (ز  یجـ  مد   یرـ  ییونییکـ  پ-نان  ) 

 : یرنقدیغ خسارت

 درد یبرا غرامت مثل ،دیسنج یپول زانیم با توانینم قایدق که یخسارات

 .ضجر و

 

 : Pecuniary damages (ز  یجـ  مد   یرـ  ییونییکـ  پ) 

 : ینقد خسارت

 کی یپزشک یهانهیهز مثل ،دیسنج یپول زانیم با توانیم قایدق که یخسارات

 .یجد بیآس

 

 : Punitive damages (ز  یجـ  مد   و  یتیونییپ) 

 : یبیتاد خسارت

 یبرا را گناهکار و رفته فراتر ساده مافات جبران کی از که یخسارات

 .کندمی هیتنب آزاردهنده ای و مخرب انه،یجونهیک رفتار

 

 : Special damages (ز  یجـ  مد   شال  ـ  پـ  سا  ) 

 : خاص خسارت

 ملکیما به خسارت درآمد، دادن دست از مثل یاقتصاد یانهایز جبران یبرا

 .یپزشک درمان یها نهیهز و
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 : De Novo (Hearing) (( گ  ـ  نیرـ  ییه) و  ن   ود  ) 

 : مجدد( یبررس)

 قبال که باشدمی پرونده کی دوباره یبررس یمعن به نیا .نیالت در" مجدد"

 پرونده که انگار است، شده یریگمیمتص نآ مورد در و شده یبررس کباری

 .  است نشده آن مورد در یریگمیتصم چیه و نشده یبررس اصال قبال

 

 : Debtor (ر  ـ  تـ  بد  ) 

 : / مدیون بدهکار

 .باشدمی مقروض یگرید کس به یگرید ارزشمند زیهرچ ای پول که یکس

 

 : Declaration (ن  ـ  شـ  یر  ـ  لـ  کد  ) 

 : ه دادگاهاظهاری / بیانیه دادگاه

 ییقضا یدعو به نسبت نیطرف تعهدات ای حقوق که حکم ای قضاوت کی از یقسمت

  .کندمی نییتع را دادگاه یرا ای

 

 :Defence (س  ـ  نـ  فید) 

 : دفاع

 .یمدن اقدام ای یفریک اتهام کی رد یبرا یپاسخ

 

 : Defense Counsel (ل  ـ  سـ  نوـ  ک س  ـ  نـ  فید) 

 : مدافع لیوک

 .کندمی دفاع نفر کی از دادگاه در که یلیوک

 

 : Defendant (ت  ـ  ن د  ـ  نـ  فید) 

 : متهم

 جرم کی انجام به متهم ای کندمی بخشش طلب یحقوق انیجر کی در که یکس

 .است شده یفریک

 

 : Dependent (ت  ـ  ند  ـ  نـ  پید) 

 : وابسته

 تیحما به که یکودک مثل دارد، ازین تیحما یبرا یگرید شخص به که یکس

 خود بالغ فرزندان تیحما به که یناتوان نیوالد ای دارد ازین نیوالد

 .دارند ازین

 

 : Deponent (ت  ن  ـن  ـپ  ید) 

 : خوردیم سوگند که یشخص

 یا سوگندنامه که یشخص. کندمی انیب را یاظهارات و خوردیم قسم که یشخص

 .کندمی امضا را

 

 : Deposition (ن  ـ  شیزـ  پید) 

 : استشهاد

 .است کرده اعالم استشهادنامه در ای خورده قسم آن یبرا شخص که یاتاظهار

 

 : Direct Evidence (س  ـ  ند  یوا   ت  ـ  کر  ید) 

 : ینیع شواهد
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 استفاده موضوع کی رد ای اثبات یبرا که یقتیحق نوع هر ای) یاظهارات

 نایع را بحث مورد موضوع که باشد شاهد کی شهادت صورت به که( شودمی

 .است کرده لمس ای و دهیشن ده،ید

 

 : Direct Examination (ن  ـش  ـ  یـ  نیمز  ـ  گا   ت  ک  ر  ید) 

 : شهود استنطاق

 دادگاه به را او که یافراد طرف از دادگاه در شاهد کی استنطاق

 .اندخواندهفرا

 

 : Discharge (ج  چار  ـ  سید)

 : کردن آزاد/  کردن صیترخ /الذمه کردن بری

 نخواهد یفریک نهیشیسوءپ مجرم که است یمعن نیا به ،یفریک قانون در

 .داشت خواهد مجازات از یگرید نوع زندان یجا به و داشت

 

 : Absolute discharge (ج  چار  ـ  سید لوت  ـ  سـ  با  ) 

 : کامل یآزاد/  کامل صیترخ

 یمجازات چیه است، شده شناخته گناهکار متهم نکهیا با که است نیا یمعن به

 او نهیشیسوءپ از یاطالعات نوع چیه سال کی از پس نیچنهم. داشت نخواهد

 .شد نخواهد افشا

 : Conditional Discharge (ج  چار  ـ  سید نال  ـ  شیدـ  کان) 

 : مشروط صیترخ

 را کندمی نییتع دادگاه که یخاص طیشرا متهم اگر که است یمعن نیا به

 حکم خیتار از سال ۳ از پس و داشت نخواهد یتیمحکوم چیه دهد، انجام

 .شد نخواهد افشا او جرم از یاطالعات چیه ،مشروط

 

 : Disclosure (ر  ژ  ـ  لـ  کـ  سید) 

 : افشا

 یبرا نیطرف از یکی طرف از یحقوق انیجر کی در اطالعات ای مدارک یسازفاش

 .گرید طرف

 

 : Discovery (یرکاو  ـ  سید) 

 : قتیحق کشف

 یافشا به منجر که طرف کی مورد در دادگاه از شیپ یاقدامات انجام

در یک جریان حقوقی  خواهان پرونده کردن آماده یبرا که شودمی یاطالعات

 اریاخت در را آن ای و دارد اطالع آن از گرید طرف تنها و است ازین مورد

 .دارد

 

 : Dismissal (سال  یمـ  سید) 

 : کردن اعالم مختومه

 اتهام ای تیکاش ،یحقوق یدعو کی کردن اعالم مختومه یبرا یقاض میتصم

 .یفریک

 

 : Disposition (ن  ـ  شیزـ  پـ  سید) 

 : تکلیف تعیین / / فیصله دادن خاتمه

 .دادگاه طرف از یفریک اتهام ای تیشکا کی یینها خاتمه
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 : Diversion (ن  ژ  ر  و  ـ  یاد) 

 : انتقال

 تریرسمریغ انیجر کی به یرسم ییقضا دستگاه از پرونده کی انتقال یمعن به

 انتقال. کند منتقل را پرونده است ممکن دادستان .باشدمی خاص یطیشرا تحت

. فتدیب اتفاق تیمحکوم از بعد ای تیمحکوم از قبل مرحله در است ممکن

 یبرا اجرا ضمانت ای ییفراقضا ریتداب یبرا معموال یانتقال یهابرنامه

 .  شوندیم گرفته نظر در جوان نیمجرم

 

 : Division of Property (یتر  ـ  راپـ  پ ف  آ ن  ژ  یوید) 

 : اموال میتقس

 یهایبده و ییدارا و اموال میتقس یمعن به خانواده قانون یهاپرونده در

 .باشدمی مرگ ای ییجدا طالق، از پس زوج کی یمال

 : Divorce (س  ر  و  ید) 

 : طالق

 کشور کی یقانون دادگاه لهیبوس ازدواج کی خاتمه یمعن به یقانون اصطالح

 .باشدمی

 جریان خالصه / دادگاه کار / برنامه هیدوس/  دادگاه یدعاو ستیل

 : Docket (ت  ـ  اکد: ) قضائی تصمیمات و رسیدگی

 سالن در روز آن طول در دیبا که ییهاپرونده از دادگاه یرسم ستیل( الف

 .دنشو بررسی دادگاه

 .کندمی صرف خود موکل کی یبرا لیوک کی که یزمان ثبت( ب

 

 : Domestic Violence (س  ـ  نـ  لـ  یوا ک  یتـ  سـ  دام) 

 : یخانگ خشونت

 طرف از که زیدآمیتهد کلمه ای عمل ای اجبار، خشونت، سوءاستفاده، هرنوع

 نیب خشونت .شود اعمال گرید طرف هیعل بر خانه ای خانواده یاعضا از یکی

 .شودمی شناخته یخانگ خشونت عنوان با معموال نیزوج

 

 : Duress (س  ور  د) 

 : اجبار/  فشار

 نوع هر ای زیآم خشونت داتیتهد لیبدل شخص کی که دارد یزمان به اشاره

 .ماندیم باز آن انجام از ای دهدمی انجام را یعمل گرید فشار

 

 : Duty Counsel (ل  س  ن  وک   یوتیید) 

 : یدولت لیوک

 رد عموما ،یمحدود یحقوق خدمات معموال و ردیگیم حقوق دولت از که یلیوک

  در یلیوک چیه بدون که یافردا به ،یفریک ردامو ای خانواده دادگاه مورد

 .دهدمی ارائه شوندیم حاضر دادگاه

 

E 

 

 : Endorse (س  ر  د  ـ  نیا) 

 : کردن یسینو پشت

 .یقانون مدرک کی یامضا( الف

 به طرف کی از مذاکره ابزار یقانون انتقال اجازه که مدرک کی یامضا( ب

 .دهدیم را گرید طرف
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 .زیچ کی کردن اثبات( ج

 حیتوض را یزیچ ای کندمی اضافه آن به یزیچ که مدرک کی به یوستیپ( د

 .  دهدمی

 

 : Enforcement (ت  ـ  نـ  مـ  سر  ـ  فـ  نیا) 

 : اجرا

 .یدادگاه حکم ای قانون کی از اطاعت به کردن اجبار

 

 : Equalization Payment (ت  ـ  نـ  مـ  یـ  پ ن  ـ  شـ  یز  ـیالئکویا) 

 : یمساو میتقس

 یپول نیزوج از یکی آن اساس بر که نیزوج نیب اموال میتقس از پس یانیجر

 ازدواج طول در که ییهاییدارا از یمساو سهم دو هر و دهدمی یگرید به

 .رندیگیم اندکرده جمع

 

 : Estate (ت  ـ  یـ  تـ  سا  ) 

 : شخص اموال مجموعه / یی / ملکدارا و اموال

 سود آنها از ای باشدمی دارا نفر کی که دارد یاموال همه به اشاره

 استفاده است کرده فوت که یشخص یهاییدارا به اشاره یبرا معموال. بردیم

 .شودمی

 

 : Evidence (س  ـ  ند  یوا  ) 

 : شواهد و مدارک

 کی در ادعا کی رد ای اثبات یبرا که یگرید یزهایچ ای اظهارات اطالعات،

 .شودمی هارائ یقانون دادگاه

 

 : Direct Evidence (س  ـ  ند  یوا   ت  ـ  کر  ید) 

 : ینیع شواهد و مدارک

 شهادت شکل به تواندیم که قتیحق کی اثبات یبرا میمستق شواهد و مدارک

 کرده لمس ای و دهیشن ده،ید را بحث مورد موضوع نایع که باشد شاهد کی

 . است

 

 : Expert Evidence (س  ـ  ند  یوا   ت  ر  ـ  پـ  سـ  کا  ) 

 : یکارشناس شواهد و مدارک

 ای یعلم ،یاحرفه مساله کی مورد در کارشناس کی قبول قابل شهادت

 .یکیتکنولوژ

 

 : Hearsay evidence (س  ـ  ند  یوا   ی  ـ  سر  ـ  ییه) 

 : افواهی ادله / قرائن / شنوده بر شهادت

 از یول دانند،ینم خودشان که ندیگویم را یزیچ که یافراد شواهد و مدارک

 قبول قابل ینیرعیغ شواهد و مدارک ،یکل رطو به .انددهیشن گرانید

 .ستندین

 : Ex Parte (یتپار   س  ـ  کا  ) 

 : / یکجانبه کطرفهی

 به اشاره کلمه نیا. باشدمی گرید طرف وجود عدم یمعنا به نیالت یاکلمه

 ضاراح نکهیا ای و است نشده احضار یدعو نیطرف از یکی که دارد ییهاانیجر

 .است نشده حاضر دادگاه در یول شده
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 : Examination (ن  ـ  شـ  یـ  نیمز  ـ  گا  ) 

 : استنطاق

 .دادگاه در شاهد کی یرسم استنطاق

 

 Exclusive Possession of (م  وه   ال  یینـ  میرـ  تـ  م ا   ف  آ ن  ـ  شز  ـپ   و  یلوسـ  کـ  سـ  کا  ) 

the Matrimonial Home : 
 : خانه کل گرفتن اریاخت در

 یتیامن داتیتهد زمان در دهدمی اجازه نیزوج از یکی به که یدادگاه کمح

 .شود خارج خانه از دیبا گرید زوج و کند یزندگ خود خانه در

 

 : Execution (ن  وش  ییکس  ک  ا  ) 

 : اجرا

 .دادگاه حکم یاجرا و انجام

 

 : Exhibit (ت  یبیزا گ  ) 

 : مدارک ارائه

 .شودمی ارائه دادگاه در مدارک و شواهد عنوان به که یزیچ ای مدرک

 

 : Expert (ت  ر  ـپ  س  ک  ا  ) 

 : کارشناس

 به دادگاه و دارد موضوع کی از یخاصاطالعات  یا خاص یهامهارت که یشخص

 ای موضوع کی درباره را خود دیعقا یقاض به کمک یبرا دهدمی اجازه او

 .کند اعالم شواهد درباره

 

 : Extraordinary Expenses (ز  یسن  ـپ  س  ک  ا   یرن  یدر  ا   رات  س  ک  ا  ) 

 : العاده فوق مخارج

 استفاده خانواده قانون در کودک یمستمر مبلغ با ارتباط در کلمه نیا

 .دارد کودک از حفاظت و ینگهدار به مربوط خاص مخارج به اشاره و شودمی

F 

 : Factum (م  ـ  تک  ف  ) 

 : شهود استنطاق

 خالصه و نیقوان مرتبط، اتیواقع که یحقوق انیجر کی در خواهان یکتب هخالص

 .شودمی شامل را ادله

 

 : Family Court (ت  ر  ک   یلیمف  ) 

 : خانواده دادگاه

 آلبرتا در .پردازدیم خانواده یحقوق مسائل به فقط که دادگاه از یاشاخه

 خانواده مسائل به یدگیرس بخش القضاتیقاض دادگاه هم و یاستان دادگاه هم

 .دارند

 

 : Family Law (ال یلیمف  ) 

 : خانواده قانون

 و یجدائ ازدواج، مثل خانواده مسائل به که کانادا نیقوان از یقسمت

 اموال قسمت همسر، و کودک یمستمر تماس، و یدسترس فرزند، حضانت طالق،

 .پردازدیم رهیغ و یزناشوئ
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 : Family Law Act (ت  ک  ا   ال یلیمف  ) 

 : خانواده قانون

 نیقوان مسائل مورد در که است یاستان قانون کی آلبرتا در خانواده قانون

 یجدائ کودک، یمستمر کودک، حضانت کودک، با تماس و یسرپرست مثل خانواده

 اموال میتقس همسر، یمستمر طالق، ازدواج، قانون نیا .باشدمی رهیغ و

 نیا. شودمیشامل نرا  فرزندان ینگهدار و تماس فرزند، حضانت ای یزناشوئ

 . شودمی یبررس طالقفدرال نیقوان با مسائل

 

 : Fees (ز  ـیف) 

 : هانهیهز

 یهانهیهز شامل هانهیهز نیا. شودمی پرداخت خدمات یبرا که یانهیهز

 .هستند پرداخت بلاق دادگاه انیجر در که شودمی دادگاه

 

 : Fiduciary (یری  یدوشیف) 

 : معتمد / ولی / / امین امانتدار

 (باشدمی نفعیذ معموال که) یگرید کس منافع اساس بر که است متعهد که یشخص

 .دارد باور و اعتماد به ازین که یخاص طیشرا تحت کند، عمل

 

 

 : Final Order (ر  د  ر  ا   نال  ی  فا) 

 : ینهائ حکم

 .دهدمی انیپا یحقوق مساله کی به تاینها که دادگاه ینهائ قضاوت ای حکم

 

 : Financial Statement (ت  ن  م  ت  ـی  ت  س  ا   شال  ن  ن  ی  فا) 

 : یمال صورتحساب

 و هایبده ،هایدارائ ها، نهیهز ،مدآدر زانیم از یرسم فرم کی فرم نیا

 . باشدمی یگرید نهاد هر ای ارگان شخص، کی یهاوام

 

 : Fine (ن  ی  فا) 

 : مهیجر

 کوچکتر خالف ای یفریک جرم انجام به متهم که یشخص یبرا که یپول مهیجر

 .شودمی صادر باشد شده

 

G 

 : Garnishee (یشینگار  ) 

 : ثالث شخص نزد مدیون اموال توقیف

 دیبا یول است بدهکار یپول شخص به که ییکارفرما ای بانک مثل یسوم شخص

 پرداخت بستانکار به پول آن تا بدهد دادگاه به را پول دادگاه حکم طبق

 .شود

 

 : Garnishment (ت  ن  م  ش  ینگار  ) 

 : ثالث شخص نزد اموال توقیف قرار

 کی هیعل بر یقانون حکم که یشخص آن اساس بر که است یقانون یانیجر نیا

 یپول بدهکار به که دینما یسوم شخص از پول یتقاضا تواندیم دارد بدهکار

 .است بدهکار
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 : Guardian/Guardian ad litem (م  ت  یل د  ا   ن  ی  یدگار   /ن  ی  یدگار  ) 

 : میق

 و اموال از باشد متعهد که دارد را نیا فهیوظ و قدرت قانونا که یشخص

 کم سن لیدل به شخص نآ ایرز کند، ینگهدار ای و حفاظت گرید طرف کی حقوق

 .باشدمین خود امور اداره به قادر گرید لیدال ای

 

 : Guilty (یتل  یگ) 

 : گناهکار/  مجرم

 گناهکار را او دادگاه یا ،باشدیم خالف کی مسوول یشخص که است یطیشرا نیا

/  مجرم" و دینمایم گناه انجام به اقرار متهم که یزمان ای و شناسدیم

 .شودمی شناخته" گناهکار

 

H 

 : Hearing (گ  ن  یری  یه) 

 : استماع

 یگرید رندهیگمیتصم افسرحضور  با ای نهاد هر ای دادگاه در یانیجر نیا

 .باشدمی یدولت ینهادها مثل

 

 : Hearsay evidence (س  ن  د  یوا   یسر  ـ  ییه) 

 : افواهی ادله / قرائن / شنوده بر شهادت

 از یول دانند،ینم خودشان که ندیگویم را یزیچ که یافراد شواهد و مدارک

  .ستندین قبول قابل ینیرعیغ شواهد و مدارک ،یکل بطور. انددهیشن گرانید
 

 : Holograph Will (ل  یو ف  ر  گ  ل  ه  ) 

 : یخط نامهتیصو

 است کرده تیوص که یشخص یامضا و خورده خیتار که یخط کامال یانامهتیوص

 یاریبس در یول باشدمی معتبر آلبرتا در یخط نامهتیوص. باشدمی دارا را

 .ندارد اعتبار کانادا گرید االتیا از

 

 : Homicide (د  ی  سایمه  ) 

 : قتل

 دو، درجه قتل اول، درجه قتل اتهام شامل نیا .انسان کی کشتن اتهام

 . باشدمی یمهم اریبس یفریک جرم قتل. باشدمی رعمدیغ قتل و کودکان کشتن

 

 : Hybrid offence (س  ن  آف   د  یرب  ـی  ها) 

 : یبیترک جرم

 ای عیسر تیمحکوم که کند انتخاب تواندیم دادستان آن یبرا که یفریک جرم

 کوچک یهاتیمحکوم و هاخالف یابر یجزئ تیمحکوم. کند دنبال را ادعانامه

 . بیتعق بلاق جرائم یبرا ادعانامه و شودمی دنبال
 

 

 

I 

 : Illegal (گال  یلیا) 

 : یقانون ریغ

 .باشدمی قانون خالف بر که یزیچ
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 : Imprisonment (ت  ن  م  ـن  ز  یریپم  یا) 

 : کردن یزندان

 .داشتننگه زندان در کردن، بازداشت

 

 : Imputed income (کام  ن  یا د  وت  ییپـم  یا) 

 : انتسابی درآمد

 نیطرف از یکی که است دهیعق نیا بر دادگاه یوقت خانواده، قانون در

 دادگاه است، نکرده افشا کودک یمستمر نییتع یبرا را خود یواقع مدآدر

. باشد شتریب او یواقع درآمد از که دهد نسبت او به را یدرآمد است ممکن

 ای کنند کم را خود مدآدر عمدا نتوانند نیوالد تا شودمی انجام عمل نیا

  .نپردازند را کودک یمستمر تا بمانند کاریب عمدا

 

 : In Camera (رام  ک   ن  یا) 

 : علنی غیر / محرمانه

 عموم یبرا معموال هادادگاه .باشدمی" محفظه کی در" یمعن به نیالت یاکلمه

 ای عموم ورود اجازه یقاض هک باشدمی یخصوص دادگاه یزمان. هستند آزاد

 حفظ را دعوا نیطرف یخصوص میحر تا ندهد دادگاه سالن به را هارسانه

 . کند

 

 : Incarceration (ن  ش  ـی  ر  س  کار  ن  یا) 

 : حبس

 .کردن یزندان. اختناند زندان به

 

 : Indictable Offence (س  ن  آف   ل  ب  ـت  ک  یدن  یا) 

 : بیتعققابل جرم

 یطوالن یهازندان مثل دارند ازین تریجد یهاتیمحکوم که رتیجد یفریک جرائم

 به که یمتهمان کردن محکوم یبرا دادگاه انیجر .نیسنگ یهامهیجر ای مدت

 .  است تردهیچیپ اندشده ریدستگ بیتعق قابل جرم اتهام

 

 

 : Indictment (ت  ن  م  ت  ک  یدن  یا) 

 : / ادعانامه فرخواستیک

 جرم مرتکب متهم کندمی اعالم که باشدمی ینوشتار اتهام فرخواستیک

 یعال یهادادگاه در معموال که است یاتهام فرخواستیک .است شده بیقابلتعق

 .شودمی یبررس( آلبرتا در القضاتیقاض دادگاه)

 

 : Information (ن  ش  ی  م  ر  ـف  ن  یا) 

 : سوابق

 سیپل افسر کی و است، شده یجرم مرتکب متهم کندمی اعالم که یااظهارنامه

 یاستان دادگاه در نیا .اندخورده قسم آن انجام بر صلح یروهاین افسر ای

 .شودمی استفاده متهم کی محاکمه شروع یبرا

 

 : Injunction (ن  ش  ک  جان  ن  یا) 

 : منع قرار

 .ندهد ای بدهد انجام را یکار که کندمی ملزم را یشخص که یدادگاه حکم
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 : Inquest (ت  س  ـ  کوئن  یا) 

 : قانونی پزشک تحقیق

 انهیوحش مرگ کی لیدل دنیفهم یبرا معالج پزشک ای یقانون یپزشک استعالم

 .باشدمی مشکوک طیشرا تحت یمرگ ای

 

 : Insolvency (یسن  و  سال  ـ  نیا) 

 : ی / اعساربده پرداخت ییتوانا عدم

 .مقرر موعد در یبده پرداخت در یناتوان

 

 : Interest Rate (ت  ی  ر   ت  س  ر  ت  ن  یا) 

 : بهره نرخ

 استفاده یبرا دهندهقرض به رندهیگقرض که بر بدهیعالوه  یبده از یدرصد

 .دهدمی پول از

 

 : Interim or interlocutory order (ر  د  ر  ا   یرکوت  ل   ر  ـ  تـ  نیا ر  ا   م  یرت  ـن  یا) 

 : موقت حکم

 دادگاه هک یزمان تا فقط معموال باشدمی یمحدود مدت یبرا که دادگاه حکم

 .باشد داشته را یینها حکم صدور و پرونده همه استماع فرصت

 

 : Intestate (ت  ـ  یـ  تس  ـ  تـ  نیا) 

 : نامهوصیت بدون / متوفای نامهتیوص فاقد

 .ردیمیم یمعتبر نامهتیوص چیه داشتن بدون که یشخص

 

 

J 

 

 : Joint Custody (یدت  کاس   ت  ـ  نی  جو) 

 : توام حضانت

 کودک یزندگ مورد در مهم ماتیتصم گرفتن حق نیوالد یدو هر که یزمان

 زمان کودک که ستین یمعن نیا به نیا. باشدمی مشترک حضانت دارند، را

 با دائم اسکان است ممکن کودک. کندمی یزندگ نیوالد از کیهر با یمساو

 .کند مالقات را گرید طرف مرتبا و باشد داشته نیوالد از یکی

 

 : Joint Liability (یتیلیبـ  یال ت  ـ  نـ  یجو) 

 : مشترک یبده

 داشته را گرید یهایبده ای وام قرض، کی تیمسول نفر چند ای ۲ یوقت

 .باشند

 

 : Judge (ج  اج) 

 : یقاض

 است دهید را قانون در الزم یهاآموزش و التیتحص که یمدن رهیدا افسر کی

 .اردد یقانون مسائل فیتکل نییتع یبرا را دادگاه کی استیر و

 

 : Judgment (ت  ـ  نم  ج  اج) 

 : قضاوت
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 اقدام کی در نیطرف یهاتیمسوول و حقوق با رابطه در دادگاه کی میتصم نیا

 .باشدمی دادگاه ای یقانون

 

 : Default Judgment (ت  ـ  نـ  ماج  ج ت  فال  ید) 

 : خوانده دفاع عدم موارد در صادره حکم / غیابی حکم

 دفاع دوخ از واهانخ یادعا مقابل در ستهنتوان که یسک هیعل بر یقضاوت

 .کند اعتراض حکم آن به ای کند

 

 : Summary Judgment (ت  ـ  نـ  مجاج   یرسام  ) 

 ( :ماهیت در رسیدگی بدون دعوی رد حکم) اختصاری حکم

 مقدار لیبدل گرید شخص نفع به و شخص کی هیعل بر دادگاه عیسر قضاوت

 .کامل ییقضا انیجر بدون مثال موجود، شواهد و مدارک

 

 : Judgment Creditor (ر  ـ  تیدکر   ت  ـ  نـ  مجاج  ) 

 : ب ه محکوم

 .کندمی افتیدر پول گرید طرف طرف، کی هیعل بر دادگاه قضاوت اساس بر

 : Judgment Debtor (ر  ـ  تـ  بد   ت  ـ  نـ  مجاج  : ) علیه محکوم

 .کند پرداخت پول گرید طرف به دیبا دادگاه حکم اساس بر که یطرف

 

 : Judicial Interim Release (س  یلیر م  یرـ  تـ  نیا شال  یجود) 

 : موقت یآزاد حکم

 معموال یآزاد .قهیوث دیق به دادگاه؛ از شیپ زندان از متهم موقت یآزاد

. ندیبب یخاص طیشرا گذاشتن یبرا یلیدل دادستان نکهیا مگر ستین مشروط

 ای قتل مثل یجد یائجن جرائم یبرخ یبرا تواندینم موقت یآزاد حکم کی

 .شود صادر انتیخ

 

 : Jurisdiction (ن  ش  ک  یدس  یجور) 

 : قضاوت

 .یحقوق موضوع کی استماع در دادگاه قدرت و اریاخت

 

 : Jury (یژور) 

 : منصفه ئتیه

 رود و شوندیم انتخاب عموم انیم از یتصادف صورت به که افراد از یگروه

 مورد در یریگمیتصم با کنند، کمک قانون یاجرا به تا شوندیم جمع هم

 به نیطرف مختلف شواهد و مدارک طبق بر داستان کدام آنها نظر به نکهیا

 .است کترینزد" قتیحق"

 

 : Justice (س  یتجاس  ) 

 : قاضی / عدالت

 .یقانون دادگاه کی در یقاض( الف

 ییقضا ستمیس از را خود حق دیبا هرکس که کندمی مقرر که یقانون اصل( ب

 .دریبگ

 

 : Justice of the Peace (س  یپ د   ف  آ س  یتجاس  ) 

 : صلح نیام
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 اجازه، کردن صادر مثل یخاص ییقضا اقدامات انجام قدرت که ییقضا افسر کی

 .دارد را کوچک یجرمها یبرا محاکمات استماع و قهیوث نییتع

 

 

L 

 

 

 : Law (ال) 

 : قانون

 افراد رفتار کنترل یبرا یاجتماع ینهادها قیطر از که است ینیقوان ستمیس

 ینهادها مقررات و نیقوان قانونگذاران، دستورات شامل قانون .شودمی اجرا

 . باشدمی هادادگاه ماتیتصم اساس بر یاصول و یاجرائ

 

 : Lawyer (ر  ـی  ال) 

 : لیوک

 مجاز قانونگذاران جامعه قیطر از و دهید آموزش نیقوان مورد در که یشخص

 .باشدمی هادادگاه در گرید افراد وکالت ای یحقوق یهاهیتوص دادن به

 

 : Leave (و  ــیل) 

 : مرخصی / رخصت / اجازه

 به ازین که ییقضا تیشکا کی در یاعمال انجام یبرا یقاض از یااجازه

 .دارد مجلس کردن ترک ای ریتاخ

 

 : Legal Aid (د  ـ  یا   گال  یل) 

 : یقانون کمک

 یافراد یبرا گانیرا ای نهیهزکم یوقحق کمک که دارد بودجه که ینهاد

 را لیوک خدمات یهانهیهز پرداخت یتوانائ یمال نظر از که کند فراهم

 .ندارند

 

 : Legislation (ن  ش  ـ  یـ  لس  یجـ  ل) 

 : یارذقانونگ / قانون

 نیقوان نیا. است شده بیتصو گذارانقانون لهیبوس که شده نوشته یهاقانون

 .شوندیم شناخته زین احکام ای اساسنامه یمعن به نیهمچن

 

 : Liability (یتیلیبـی  ال) 

 : تیمسئول

 .باشد آن ولئمس یشخص که یقانون تعهد نوع هر

 

 : Absolute Liability (یتیلیبـی  ال لوت  س  ـ  با  ) 

 : کامل تیمسئول

 در .ندارد وجود یدفاع نوع چیه که یزمان دارد جرم کی تیمسئول به اشاره

 یحت ،است شده یخالف عمل مرتکب چون شودمی شناخته ولئمس شخص یطیشرا نیچن

 . است بوده یسهو ای یرعمدیغ یجرم نیچن اگر

 

 : Joint liability (یتیلیبـی  ال ت  ـ  نـ  یجو) 

 : مشترک تیمسئول
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 مثال دارند عهده به را یتیولئمس طرف چند ای ۲ که دارد اشاره یزمان به

 .شودمی یگرید طرف به خسارت به منجر که یعمل یبرا

 

 : Limited Liability (یتیلیبـی  ال د  ـ  تیمیل) 

 : محدود تیمسئول

 تیمسئول مثال .است شده محدود نیطرف قراداد ای قانون طرف از که یتیمسئول

 که باشد یپول مقدار به محدود است ممکن یکار شراکت کی در شرکا یمال

 .اندکرده یگذارهیسرما کار کی در آنها

 

 : Several Liability (یتیلیبـی  ال ال  رو  س  ) 

 :انفرادی  تیمسئول

 .هیبق از یجدا نفر کی تیمسئول

 

 : Strict Liability (یتیلیبـی  ال ت  ک  یریتس  ا  ) 

 :حادثه  مسئولیت

 بر .است شده انجام یاممنوعه مشخص اعمال نکهیا لیدل به شخص کی تیمسئول

 یحد تا یانگار سهل ای زهینگا نبود از دفاع ،کامل تیمسئول با جرم خالف

 . دارد وجود

 

 : Vicarious liability (یتیلیبـی  ال س  ـی  یرک  ـی  وا) 

 ( :غیر فعل از ناشی مسئولیت) کارفرما مسئولیت

 گرید طرف اعمال مسئول طرف کی که دیآ یم وجود به یزمان تیمسئول نیا

 اعمال قبال در کارفرما کی تیمسئول به هیقض نیا معموال .شودمی شناخته

 .شودمی مربوط استخدام زمان در کارمند

 : Limitation Period (دی  یریپ ن  ش  ـ  یـ  تیمیل) 

 :  فرصت دوره

 انیجر کی ای کند مطرح را ییادعا دیبا طرف کی آن طول در که یزمان دوره

 دست از را نکاریا انجام حق صورتنیا ریغ در و کند شروع را یدادگاه

 .دهدمی

 

 : Litigation (ن  ش  ـ  یـ  گیتیل) 

 :  قانونی اقدام / دعوی / مرافعه

 .ستندین یفریک که محکمه ای دادگاه از شیپ یئقضا اقدامات

 

 

M 

 

 : Master (ر  ـ  تس  ـ  م) 

 :  مشاور

 ،شودمی انتخاب دادگاه به کمک یبرا دادگاه طرف از که یخاص یرسم مقام

 از شده مشخص مسائل به طمربو که ینیقوان ای مسائل دنیفهم یبرا معموال

 .هستند گذاران قانون ای دادگاه طرف

 

 : Matrimonial Home (ومه   ال  یینـ  میرـ  تـ  م) 

 :  نیزوج خانه
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 اسکان آن در یزندگ محل عنوان به ازدواج از پس نیزوج که یسکونت محل

 ای و باشد نیزوج یدو هر ای کی به متعلق است ممکن ملک نیا .کنندیم

 . باشند کرده اجاره

 

 : Mediation  (ن  ش  ـ  یـ  ییدیم) 

 :  شفاعت / / میانجیگری وساطت

 اختالف کی نیطرف آن یط در که باشدمی اختالفات فصل و حل یهاروش از یکی

 شخص نیا. ندینمایم مالقات اختالف حل منظور به یطرفیب سوم نفر با یحقوق

 .شودمی دهینام واسطه

 

 : Mediator (ر  ـ  تـ  یـ  ییدیم) 

 :  میانجی / واسط

 منظور به شودمی مخالف گروه دو نیب یانجیم طرف دو موافقت با که یکس

 .اختالفاتشان فصل و حل در آنها به کمک

 

 : Mens Rea (ی  ر   ز  ـ  نـ  م) 

 :  نیت سوء / جرم ارتکاب قصد / تخلف ی / قصدمعنو عنصر

 عمل و تیجنا زهیانگ – دارد وجود یاصل عنصر ۲ خالف عمل انجام در معموال

 هم گناه تین یمعن به که دارد اشاره تیجنا زهیانگ به یمعنو عنصر. خالف

  .شودمی شناخته

 

 : Mentally Incapable (ل  ـ  بـ  پـ  یـ  کن  یا یتالـ  نـ  م) 

 :  یذهن ناتوان

 اطالعات درک یذهن یتوانائ که است ناتوان یذهن نظر از یشخص ،قانون در

 .ندارد را خود ماتیتصم و الاعم عواقب و مرتبط

 

 : Minor (ر  ـ  نـ  یام) 

 :  ریصغ

 و،یانتار توبا،یمان آلبرتا، در. است دهینرس یقانون سن به که یجوان شخص

 یول. باشدمی سال ۱۸ یقانون سن ادوارد پرنس رهیجز و ساسکاچوان، کبک،

 نوا وفاندلند،ین ناناووت، ،یشمال منطقه وکن،ی ا،یکلمب شیتیبر در

 .باشدمی سال ۱۹ یقانون سن کیبرانزو وین و ایکوشاس

 

 : Minutes of Settlement (ت  ن  ـ  مل  ـ  تس   ف  آ ز  ـ  تـ  نیم) 

 : توافق گزارش

 دو و باشدمی دارا را یحقوق یدعو کی نیطرف نیب توافق طیشرا که یمدرک

 ثبت دادگاه در را مدرک نیا توانندیم نیطرف. کنندیم امضا را نآ طرف

 .کنند افتیدر توافق بر دال یسند ای تیرضا حکم تا کنند

 

 : Misrepresentation (ن  ش  ـ  یـ  تـ  نز  ر  ـ  پر  س  یم) 

 :  شبهه القاء / واقعیت قلب / تدلیس

 .قتیحق کی گفتن اشتباه به ای نبودن کامل ،یانگار سهل تقلب،

 

 : Mitigation (ن  ش  ـ  یـ  گیتیم) 

 :  ضرر میزان از کاستن
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 منظور اب ،خسارتدریافت برای  یگرید کس به شکایت از نفر کی الزام

 .معقوالنه اقدامات انجام با خسارات کردنکم

 

 : Motion (ن  ش  ـ  م) 

 :  درخواست

 .حکم ای قضاوت کی یبرا یقاض از یرسم درخواست

 

 

N 

 

 

 : Neglect (ت  ک  ـ  لگ  ـ  ن) 

 :  قصور / اهمال

 .یزیچ ینگهدار فهیوظ انجام عدم

 

 : Negligence (س  ن  ـ  جیلگ  ـ  ن) 

 :  غفلت/  یانگار سهل

 . خاص طیشرا در معقول شخص کی حد در یکاف توجه عدم

 

 : No Contact Order (ر  د  ر  ا   ت  ک  ـ  تـ  کان ون  ) 

 :  تماس هرگونه عدم حکم

 با یشخص تماس نوع هر و شودمی دهینام هم (موقت) منع قرار کی حکم نیا

 یزبان ای یکیزیف صورت به م،یمستق ریغ ای میمستق طور به را گرید شخص

 .کندمی ممنوع

 

 : Nominal Damages (ز  یجـ  مد   نال  ینام) 

 :  سمبولیک یا اسمی خسارت

 نوع چیه شخص آن در که شودمی گرفته نظر در یکسان یبرا یمال یجزئ خسارت

 .باشد داشته جبران به ازین که باشد دهیند یجد بیآس ای صدمه

 

 : Non-Pecuniary damages (ز  یجـم  د   یرـ  ییونییکپ  -نان  ) 

 :  یرنقدیغ خسارت

 و درد یبرا غرامت مثل سنجد یپول زانیم با توانینم قایدق که یخسارات

 .ضجر

 

 : Notary/ Notary Public (ک  یلپاب   یروت  ن   /یروت  ن  ) 

 :  محضر

 مدارک دکردنییتا و گرفتن شهادت ،یسازآماده یبرا یقانون مجوز که یشخص

 . ببخشد اعتبار آنها به تا باشد داشته یرسم مهر با را یخاص

 

 : Notice (س  یوتن  ) 

 :  اعالمیه / اخطاریه / ابالغیه / اطالعیه

 یرسم یآگه قیطر از ای ینوشتار صورت به که یرسم و یقانون اخطار کی

 .شودمی ارائه
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O 

 

 

 : Oath (وث  ا  ) 

 :  قسم / سوگند

 .خاص یعمل انجام ای قتیحق گفتن یابر یمذهب اعالن کی

 

 : Offence (س  ـ  نآف  ) 

 :  خطا/  یشکن قانون

 .باشدمی ممنوع قانون طبق که یزیچ انجام عدم ای انجام

 

 : Hybrid offence (س  ـ  نآف   د  یرـ  بـ  یها) 

 :  یبیترک جرم

 یجزئ یفریک جرم که کند انتخاب تواندیم دادستان آن یبرا که یفریک جرم

 .کند دنبال را دعانامها ای

 

 : Indictable Offence (س  ـ  نـآف   ل  ـ  بـ  تـ  کیدـ  نیا) 

 :  بیتعق قابل جرم

 .دارند ازین تریجد یهاتیمحکوم و هستند تریجد یفریک جرائم

 

 : Summary Conviction Offence (س  ـ  نـ  آف ن  ش  ـک  یوـ  کان یرسام  ) 

 :  اختصاری یفریک جرم

 چون دارند یکمتر تیاهم بیتعق قابل یهاجرم از که هستند ییهاجرم

 تیمحکوم کی مهیجر حداکثر. دارند یکمتر یهامهیجر و کوتاهتر یهازندان

 . باشدمی نهایا یدو هر ای یدالر ۵۰۰۰ مهیجر و زندان ماه ۶ عیسر

 

 : Quasi-Criminal Offence (س  ـ  نـ  آف نال  یمیرک   یاسئکو) 

 :  یفریکشبه جرم

 .باشد هایشهردار ای یاستان فدرال، نیقوان با تضاد در که یئرجنایغ گناه

 

 : Regulatory Offence (س  ـ  نـ  آف یرـ  تـ  یـ  ولیـ  گر  ) 

 :  یمقررات جرم

 چون هستند یرقانونیغ یول ستندین اشتباه ای قانون خالف بذاته که یاعمال

 رمجاز،یغ سرعت دست نیا از ییمثالها. اندکرده بیتصو نطوریا گذارانقانون

 .باشدمی نامهیگواه بدون یرانندگ ای یریگیماه شکار، عام، مال در یمست

 

 : Omission (ن  ش  یآم) 

 :  غفلت / فعل ترک

 انجام را یزیچ دیبا یشخص که است یزمان یمعن به که یزیچ ندادن انجام

 .دهدمین انجام عمدا ای سهوا یول دهد

 

 : Order (ر  د  ر  ا  ) 

 :  حکم

 .دادگاه میتصم ؛ییقضا ستمیس عضو کی یارنوشت دستور

 

 : Final Order (ر  د  ر  ا   نال  ـ  یفا) 
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 :  قطعی حکمی / نهائ حکم

 مشخص را نیطرف یها تیمسئول و حقوق تاینها که دادگاه قضاوت ای حکم

 .کند

 

 : Interim or interlocutory order (ر  د  ر  ا   یرـکوت  ل   ر  ـت  ـن  یا ر  ا   م  یرـ  تـ  نیا) 

 :  موقت حکم

 دادگاه که یزمان تا فقط معموال باشدمی یمحدود مدت یبرا که دادگاه حکم

 .باشد داشته را یینها حکم صدور و پرونده همه استماع فرصت

 

 : Probation Order (ر  د  ر  ا   ن  ش  ـ  یـ  وبر  پ  ) 

 :  مجازات تعلیق

 شده محکوم زندان به که یخالفکار که دهد نشان که یقاض ای دادرس کی حکم

 او زندان موعد که یزمان تا شود آزاد دادگاه نیمامور نظر تحت است

 .دیسرآ

 

 : Restraining Order (ر  د  ر  ا   گ  ـ  نینـ  یر  ت  س  یر) 

 ( : موقت) منع قرار

 منع قرار مثال کی .کندمی محکوم یعمل انجام در را یشخص که دادگاه حکم

 همسر به تعرض از را یخصش که است یحکم خانواده، قانون مسائل در (موقت)

 از را همسر که یحکم ای. کندمی منع آنها با کردن صحبت ای ها بچه و

 منع یزناشوئ اموال میتقس یبرا دادگاه یریگمیتصم زمان در ملکیما فروش

 . کندمی

 

 : Restitution Order (ر  د  ر  ا   ن  وش  یـ  تـیتس  ر  ) 

 :  تصرف اعاده حکم / ارتخس جبران حکم/  (اصلی صاحب به) مال اعاده حکم

 پس با کندمی وارده خسارت جبران به ملزم را گناهکار که دادگاه حکم

 .است دهید بیسآ جرم زمان در که یملکیما کردن نیگزیجا ای دادن

 

 : Support Order (ر  د  ر  ا   ت  ر  ـ  ساپ) 

 :  یمستمر حکم

 به مشخص یمدت یبرا پول یمشخص مقدار که کندمی ملزم را یشخص که یحکم

 .کند پرداخت فرزندانش ای زوج ای همسر به شخص آن از یمال تیحما منظور

 

 : Temporary Order (ر  د  ر  ا   یرر  ـ  پم  ت  ) 

 :  موقت حکم

 حکم که یزمان تا باشدمی اجرا قبل یموقت بطور که یقانون یدادگاه حکم

 .شود صادر ینهائ

 

 

P 
 

 : Pardon (ن  د  پار  ) 

 :  / عفو بخشش

 را خود تیمحکوم و است شده مشخص او جرم که یشخص نهیشیسوءپ که یزمان

 در یقیتحق که یزمان و شودمی پاک کانادا سیپل میسیس از است گذرانده

 فاش شود انجام گرید یمنظورها ای استخدام یبرا فرد نهیشیسوءپ مورد

 .شد نخواهد
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 : Parenting Plan (ن  پل   گ  ـ  نیتـ  نر  پ  ) 

 :  نیوالد توافق

 ییجدا از پس کودکان از ینگهدار برنامه که نیوالد نیب ینوشتار توافق

 .دهدمی حیتوض را

 

 : Parole (ل  ر  پ  ) 

 : شدن  آزاد زندان از سلوک حسن شرط / به مشروط یآزاد

 انیزندان. تیمحکوم دوران کامل انیپا از قبل انیزندان مشروط یآزاد

 .باشند مشروط یآزاد مامور ارتنظ تحت و کنند تیرعا را یآزاد طیشرا دیبا

 

 

 : Party (یتپار  ) 

 :  طرف

 کی در مایمستق که یشخص ؛کندمی شرکت قرارداد ای معامله کی در که یشخص

 .دارد شرکت یقانون اقدام

 

 : Payor (ر  ـ  یـ  پ) 

 :  بدهکار

 ای کندمی پرداخت را یپول توافق کی ای دادگاه حکم اساس بر که یشخص

 .دکن پرداخت دیبا

 

 : Peace Bond (د  بان   س  یپ) 

 :  آرامش قرار/  صلح قرار

 و کند حفظ را آرامش و صلح دیبا شخص نکهیا بر یمبن یفریک دادگاه حکم

 .دهد نشان خود از مناسب رفتار یمشخص مدت یبرا

 

 : Peace Officer (ر  س  یآف س  یپ) 

 :  صلح مامور

 کندمی کار آلبرتا در خصمش مقررات و نیقوان یاجرا و حفظ یبرا که یافسر

 .سیپل افسر دارد؛ بازداشت حق و

 

 : Perjury (یجورر  پ  ) 

 :  دروغ / سوگند دروغ شهادت

 نکهیا از پس دهدمی دروغ شهادت عمدا که باشد یشخص به مربوط که یجرم

 .دیبگو را قتیحق که خورده سوگند ای قسم

 

 : Plaintiff (ف  یتـ  نـ  یـ  پل) 

 :  کیشا / مدعی / خواهان

 .کندمی آغاز یگرید کس هیعل بر را ییقضا محاکمه ای کندمی تیشکا که یشخص

 

 : Plea (یلیپ) 

 :  دفاعیه

 .داندیم متهم را او که یدادستان به ییقضا دادگاه در خوانده یرسم بجوا

 شده جرم مرتکب که کند قبول و کند" یگناهکار" اعالم است ممکن ممکن متهم
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 انجام کردن رد یمعن به که کند" یگناهکار عدم" اعالم است ممکن ای و است

 . باشدمی جرم

 

 : Plea Bargain (ن  ـ  یـ  گبار   یلیپ) 

 :  مشروط جرم به اقرار

 آن اساس بر که دادستان و( او لیوک توست معموال) متهم نیب مذاکرات

 کند درخواست دادگاه از را یکمتر تیمحکوم که دهدمی شنهادیپ دادستان

 به دیبا یامذاکره نیچن. کند قبول را خود گناه متهم نکهیا بر وطمشر

 .برسد دادگاه دیتائ

 

 : Pleading (گ  ـ  نیدیلیپ) 

 ( : دعوی طرفین دفاعیات و ادعاها) لوایح

 و ادعاها مورد در تیشکا کی نیطرف که یاطالعات و یقیحقا یکتب اعالم

 .کنندیم میتسل دادگاه به خود اتیدفاع

 

 : Power of Attorney (ینور  ت  ا   ف  آ ر  پاو  ) 

 :  وکالت/  وکالتنامه

 ملک آن یبرا تا کندمی مسئول را یگرید شخص ملک کی مالک که یوقت( الف

 .شودمی خوانده وکالت یقدرت نیچن کند، یریگمیتصم

 .دهدمی وکالت یشخص به که یقانون یمدرک( ب

 

 : Precedent (ت  ن  د  یسپر  ) 

 :  نمونه / رویه /( قضایی) سابقه

 مشابه موارد در یقانون مسائل حل یبرا اجازه نعنوا به که یدادگاه حکم

 .شودمی استفاده

 

 : Preliminary Inquiry (یرـ  یکوئاـ  نیا یرـ  نیمیلیپر) 

 :  مقدماتی ی / رسیدگیمقدمات قاتیتحق

 یبرا یکاف مدارک ایآ نکهیا نییتع یبرا یاستان دادگاه کی استماع

 یمقدمات قاتیتحق .ریخ ای دارد جرم به اقدام در یمتهم کردن یهدادگا

 .هستند ازین مورد بیتعق قابل یهاجرم مورد در فقط

 

 : Pre-sentence Report (ت  ور  ـ  پیر س  ـ  نـ  تـ  نس  -یپر) 

 :  زندان از شیپ گزارش

 نیا یقاض ب،یتعق قابل یهاجرم در .گناهکار یشخص خچهیتار درباره گزارش

 .ردیگیم نظر در مجرم تیمحکوم مدت یبرا گیریمیتصم از قبل را گزارش

 

 

 : Pre-trial conference (س  ن  ر  ـ  ییفـ  کان لـ  یترا یپر) 

 :  دادگاه از شیپ مالقات

 هدف. طرف دو یوکال و یقاض ن،یطرف نیب دادگاه از قبل یررسمیغ یدارید

 احتمال نوع چیه گرا. باشدمی اختالف فصل و حل احتمال ابتدا دارید نیا

 بروند، دادگاه به رندیبگ میتصم نیطرف و باشد نداشته وجود مصالحه

 که شودمی تالش جلسه نیا در. باشدمی دادگاه یبرا یساز آماده هدف

 مدت و شود مشخص نیطرف حقوق و هاتیمسئول شود، مشخص اختالف یاصل موضوع

 .شود زده نیتخم دادگاه
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 : Prima Facie (یسف   مایپر) 

 :  صحت بر محمول / اول نظر در / الظاهر علی

 حالت فیتوص یبرا کلمه نیا .باشدمی اول نگاه در یمعن به نیالت یاکلمه

 . رودیم کار به اول نگاه در یزیچ یظاهر

 

 : Pro-Bono Services (ز  یسیور  س   وون  ب  -پرو) 

 :  گانیرا یاجتماع خدمات

 یانهیهز چیه بدون و یاریاخت صورت به که یا حرفه کار یبرا نیالت کلمه

 .یاجتماع خدمات مثل ،شودمی انجام افراد از یگروه ای شخص یبرا

 

 : Probate (ت  ـ  یـ  وبپر  ) 

 :  وراثت انحصار مدرک / قیمومت و ماترک امور به رسیدگی

 یمتوف نامهتیوص نیآخر عنوان به نامهتیوص که دهدمی نشان که دادگاه مدرک

 ،است شده شناخته میق عنوان به نامهتیوص در که یشخص و است شده دیتائ

  .دارد را او امالک و اموال اداره و نامهتیوص یاجرا یبرا یقانون حق

 

 : Probation Order (ر  د  ر  ا   ن  ش  ـ  یـ  وبپر  ) 

 :  مشروط حکم / مجازات تعلیق

 شده کوممح زندان به که یخالفکار که دهد نشان که یقاض ای دادرس کی حکم

 او زندان موعد که یزمان تا شود آزاد دادگاه نیمامور نظر تحت است

 .دیسرآ

 

 : Proceeding (گ  ـ  نیدیسپر  ) 

 دادگاه :  ی / جریاندادرس انیجر / دعوی جریان

 یهاحلراه افتیدر یبرا که یقضائ ینهاد ای دادگاه در یادوره ای عمل

 .شودمی انجام قانون یاجرا ای و یقانون

 

 : Prohibition (ن  ش  یبیوهپر  ) 

 :  منع

 یاعمال انجام ای مخدر مواد مثل ییزهایچ استفاده یبرا یقانون تیمحدود

 .خاص

 

 : Prohibition Order (ر  د  ر  ا   ن  ش  یبیوهپر  ) 

 :  منع حکم

  .کندمی منع را یعمل انجام که یقانون حکم

 

 : Writ of Prohibition (ن  ش  یبیوهپر   ف  آ ت  یر) 

 : قضایی  اقدام از م خودداریحک

 کی حکم نیا .باشدمی خاص اریبس چاره راه کی و یازیامت حکم کی نیا

 یدگیرس ای استماع کردن متوقف یبرا ترنیپائ دادگاه به تریعال دادگاه

 را عمل نیا انجام ییقضا اریاخت نکهیا لیدل به ،باشدمی پرونده کی به

 اقدام از خودداری بر مبنی نخستین هدادگا به عالی دادگاه دستور .ندارد

   .(خود صالحیت حدود از نخستین دادگاه تجاوز یا صالحیت عدم دلیل به) قضایی

 : Property (یتر  ـ  پراپ) 

 :  یدارائ و اموال
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 ای شده گرفته اریاخت تحت تواندیم که یزیچ یهامنفعت و حقوق مجموع

 .شود استفاده

 

 : Real Property (یتر  ـ  پراپ ل  ـ  ییر) 

 :  رمنقولیغ اموال

 .درختان و هاساختمان مثل باشدمی متصل آن به که یزهائیچ تمام و نیزم

 

 : Personal Property (یتر  ـ  پراپ نال  س  ر  ـ  پ) 

 :  شخصی / اموال منقول اموال

 شودمی محسوب منقول اموال جزو نباشد رمنقولیغ اموال جزو که یزیچ هر

 chattels نام به نیهمچن اموال نیا. رهیغ و نقد ولپ جواهرات، ن،یماش مثل

 .شوندیم شناخته هم

 

 : Prosecute (وت  ییکیساپر) 

 :  کردن / تعقیب گرفتن قرار یقانون گردیپ تحت

 .است شده متهم یگناه به که یشخص هیعل بر ییقضا انیجر یاجرا ای شروع

 

 : Prosecution (ن  وش  ییکیساپر) 

 :  ینقانو گردیپ / تعقیب

 .است شده متهم یگناه به که یشخص هیعل بر یدادگاه یفریک انیجر

 

 : Prosecutor (ر  ـ  وتییکیاسپر) 

 :  العموم / مدعی دادستان

 شده یخالف عمل انجام به متهم که یکس شودمی مامور دولت طرف از که یلیوک

 د،باش دولت ندهینما یمدع که یزمان. دهد قرار یقانون گردیپ تحت را است

 .ردیگیم نام دادستان

 

 : Punitive Damages (ز  یجم  د   و  یتیونییپ) 

 :  یهیتنب جرائم

 خالفکار هیتنب یبرا و رودیم فراتر ساده کردن جبران از که ییهامجازات

 .شودمی اجرا

 

Q 

 

 

 : Quash (کوئاش  ) 

 :  ابطال / کردن نقض

 .یزیچ کردن باطل

 

R 
 

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

 د   ف  آ م  ـ یـ  ن) ز  س  ر  و   ن  یکوئ د  ( / ت  ـ  ند  ن  ـ  فید د   ف  آ م  ـ یـ  ن) ز  س  ر  و   آر  )

 (ت  ـ  ند  ـ  نـ  فید

 ( : هیعل یمدع نام) برابر در ملکه( / هیعل یمدع نام) برابر در دولت
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 عنوان با و دهدمی قرار بیتعق تحت را خالفکار دولت ،یفریک یهاتیمحکوم در

 بسته باشدمی ملکه ای پادشاه دهنده نشان R .شودمی اشاره آن به R حرف

 برابر در یمعن به V حرف. باشد کماح یکس چه زمان نآ در نکهیا به

 .باشدمی هیعلیمدع

 

 : Recipient (ت  ن  ـ  ییپـیسر  ) 

 :  کننده افتیدر

 قرارداد طبق ای دادگاه حکم طبق بر که یکس خانواده، قانون موارد در

 کننده افتیدر کند افتیدر دیبا ای کندمی افتیدر را یمال تیحما ای پول

 .شودمی دهینام

 

 : Reciprocating Jurisdiction (ن  ش  ـ  کیدس  یجور گ  ـ  نیتـ  یـ  وکر  ـ  پیسر  ) 

 :  متقابل نیقوان

 و احکام ،ییقضا نیقوان الزام یبرا مشترک قراداد که ییکشورها و االتیا

  .دارند گرید یهادادگاه در یحفاظت توافقات

 

 : Recognizance (س  ـ  نز  ینگ  ک  ر  ) 

 :  تعهدنامه / الضمان وجه /( نامه) التزام

 دارا را صلح حکم ای قهیوث دیق به یآزاد ضوابط و طیشرا که یفرم( الف

 .باشدمی

 طیشرا که یصورت در که مضمون نیا به یحکم رشیپذ بر یمبن شخص قیتصد( ب

 .کند پرداخت دادگاه به را یپول دیبا شخص نشود، اجرا حکم

 

 : Registrar (رار  ـ  تس  یجر  ) 

 :  ثبت مامور

 یتیمسئول نیچن .دارد را دادگاه اداره امور انجام تیمسئول که یشخص

 سوابق ثبت و حفظ و دادگاه اسناد کردن پر و کردن صادر شامل معموال

 . شودمی دادگاه

 

 : Regulation (ن  ش  ـ  یـ  لویـ  گر  ) 

 :  نامهنیآئ / مقررات

 ای و یاستان ،یشهر ،یسطح هر در یدولت ینهادها ای دولت که ینیقوان

 االجرا الزم قانون تحت نیقوان نیا .کنندیم اعمال یقانون مجوز تحت فدرال

 .شوندیم

 

 : Relief (ف  یلیر) 

 :  خسارت جبران

 تواندیم یقانون اقدام کی طرف کی که یجبران نوع هر یبرا یکل اصطالح

 .کند قبول تواندیم دادگاه و کند درخواست

 

 : Remand (د  ـ  نم  یر) 

 :  نخستین دادگاه به پرونده اعاده

 فراخوانده آن از که یترنیپائ دادگاه به پرونده کی فرستادن پس( الف

 .یقضائ انیجر ادامه یبرا ییهادستورالعمل یحاو بود، شده

 یبرا انتظار در بازداشتگاه به متهم ای یزندان کی فرستادن سپ( ب

 . دادگاه شتریب یهایبررس
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 : Remedy (یدم  ر  ) 

 :  جبران/  چاره / کردن جبران

 .جبران اشتباه؛ عمل کردن جبران یبرا ای حق کی یاجرا یبرا یقانون ابزار

 

 : Reply (ی  الـ  پیر) 

 :  پاسخ

  .ادعا کی جواب

 

 : Rescind (د  ـ  نیسیر) 

 :  کردن باطل / کردن / فسخ کردن لغو

 .طرف دو نیب قرارداد کردن باطل

 

 : Respondent (ت  ـ  ند  ـ  پانس  یر) 

 :  علیه مدعی / / خوانده گو پاسخ

 .دهدمی پاسخ است شده او هیعل بر دادگاه در که ییادعا به که یطرف

 

 : Review Board (د  ور  ـ  ب وییویر) 

 :  یسبرر و نقد ئتیه

 یبررس و نقد ئتیه که دارد متخصصان از یگروه استان هر( یفریک قانون)

 را یهائحالت بر نظارت و یبررس فهیوظ یبررس و نقد ئتیه .شوندیم دهینام

 از یکیزیف ای یذهن یناتوان لیدل به که باشدمی یمتهم به مربوط که دارد

 یبرا دادگاه در نشد حاضر به قادر ای شودمین شناخته مجرم ییقضا نظر

 . باشدمین محاکمه

 

S 

 

 : Seal (سیـل  ) 

 :  کردن موم و مهر

 نقش به قادر که یزیچ نوع هر ای نیپاراف ای کردن موم و مهر( الف

 .باشد مدرک کی یرو انداختن

 را مدرک سقم و صحت و شودمی زده مدرک کی یرو محضر توسط که یمهر( ب

 .کندمی دیتائ

 یقانون نهاد نوع هر ای ارگان کی یامضا عنوان به مدرک کی یرو نقش( ج

 .گرید

 

 : Search Warrant (ت  ـ  نر  و   چ  ر  س  )

 :  شیتفت حکم

 شخص ای مکان کی یجستجو و ورود اجازه سیپل یروهاین به که دادگاه حکم

 که یتیجنا ای شده انجام تیجنا کی از یسند آوردن بدست یبرا دهدمی را

 .شود انجام است ممکن

 

 : Security (یتیورییکس  ) 

 :  ضمانت / وثیقه / تضمین

 .کندمی ضمانت را قانون ای تعهد کی انجام که یزیچ
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 : Security for Costs (ز  ـ  تکاس   ر  ف   یتیورییکس  ) 

 :  خواهان توسط دادرسی هزینه تضمین

 یباق دادگاه نزد دادگاه حکم تحت یدعو نیطرف از یکی طرف از که یپول

 در که یمقابل طرف یهانهیهز پرداخت یبرا استفاده منظور به ماندیم

 .شودیم پیروز دادگاه

 

 : Seizure (ر  ژ  یس) 

 :  / غصب ضبط

 دادگاه، حکم تحت مالک لیم خالف بر و تیرضا بدون امالک شدن مالک عمل

 .یعموم یهاارگان گرید ای سیپل لهیبوس

 

 : Sentence (س  ـ  نـ  تـ  نس  ) 

 :  تیمحکوم

 .شودمی گرفته نظر در است شده شناخته مجرم که یکس یبرا که یهیتنب

 

 : Conditional Sentence (س  ـ  نـ  تـ  نس   نال  ـش  یدکان  ) 

 :  مشروط تیمحکوم

 را( سال ۲ از کمتر) زندان تیمحکوم مجرم کی که دهد حکم است ممکن یقاض

 . اندبگذر زندان از رونیب در دولت مامور نظر تحت و یخاص طیشرا تحت

 

 : Consecutive Sentence (س  ـ  نـ  تـ  نس   و  یتـک  ز  ـ  کان) 

 :  یپ در یپ تیمحکوم

 شودمی گفته یهائتیمحکوم به دارد وجود تیمحکوم کی از شتریب که یزمان

 . برسد انیپا به یگرید از بعد یکی که

 

 : Fine (ن  ـ  یفا) 

 :  مهیجر

 کوچکتر خالف ای یفریک مجر انجام به متهم که یشخص یبرا که یپول مهیجر

 .شودمی صادر باشد شده

 

 : Imprisonment (ت  ـ  نـ  مـ  نز  یریپم  یا) 

 :  کردن یزندان

 .داشتن نگه زندان در کردن، بازداشت

 

 : Intermittent sentence (س  ـ  نـ  تـ  نس   ت  ـ  نـ  تیمر  ـ  تـ  نیا) 

 :  متناوب تیمحکوم

 شودمی کامل مختلف یانهازم در خاص یزمان یط در که یزندان تیمحکوم

 در فقط را متناوب تیمحکوم یقاض ،یقضائ قانون تحت .(هاهفته آخر معموال)

 معموال،. باشد کمتر ای روز ۹۰ زندان مدت که کند صادرتواند می یطیشرا

 ای شغل به بتواند گناهکار نکهیا یبرا دهدمی متناوب تیمحکوم دادگاه

 .  دهد ادامه خود التیتحص

 

 : Probation (ن  ـ  شـ  یـ  وبپر  ) 

 : مجازات  تعلیق حکم

 تحت را است شده محکوم زندان به که یخالفکار که یقاض ای دادرس کی حکم

 .کندمی آزاد دادگاه نیمامور نظر
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 : Restitution (ن  وش  یـ  تیتس  ر  ) 

 ( : اصلی صاحب به) مال اعاده

 اصل دادن پس با وارده خسارت جبران به ملزم را گناهکار که دادگاه حکم

. کندمی است دهید بیآس جرم زمان در که یپول ای ملکیما یپول معادل ای

  ای دهید بیآس ملکیما یبازساز ای ریتعم نهیهز که سازدیم ملزم را او ای

 .بکند را رفته دست از درآمد جبران

  
 

S 

 

 : Separation (ن  ش  ـ  یپار  س  ) 

 :  ی / طالقجدائ

 را رابطه خواهدیم آنها از یکی دستکم و شوندیم جدا هم از که ینیزوج

 .کند تمام

 

 : Separation Agreement (ت  ـ  نـ  میرـ  گا   ن  ش  ـ  یپار  س  ) 

 :  یتوافق طالق

 نیزوج یها تیمسئول و حقوق یحاو معموال که باشدمی نیزوج نیب یتوافق نیا

 نیهمچن و کودک و همسر یمستمر و کودک یدسترس و حضانت با رابطه در

 .باشدمی نیزوج نیب یزناشوئ اموال یجداساز

 

 : Several Liability (یتیلیبـ  یال رال  و  س  ) 

 :  انفرادی مسئولیت

 .هیبق از یجدا نفر کی تیمسئول

 

 : Sheriff (ف  یرش  ) 

 :  دادگاه تیامن مامور

 انتقال و تیریمد دادگاه، احکام یاجرا مسوول که دادگاه نیمامور

 .باشندیم دادگاه تیامن و اهدادگ به انیزندان

 

 : Sine die (ی  دا هـ  نیس) 

 :  بعدی جلسه تاریخ تعیین / بدون نامعلوم خیتار تا /اطالع ثانوی  تا

 بدون گرید زمان به دادگاه انیجر کردن موکول یمعن به که نیالت کلمه

 .باشدمی یبعد خیتار کردن مشخص

 

 : Solicitor (ر  ـ  تیسیسال) 

 :  مشاور

 و یحقوق یها هیتوص دادن به محدود معموال را خود تیفعال که یلیوک

 .کندمین شرکت دادگاه در معموال و کندمی یحقوق یرسم مدارک یسازآماده

 

 : Solicitor-Client Privilege (ج  ـ  لیویریپ ت  ـ  نـ  یالک  -ر  ـ  تیسیسال) 

 :  موکل-مشاور ژهیو حقوق

 با رابطه در لیوک و موکل نیب مکالمه نوع هر نکهیا درباره موکل حق

 .ماندیم یباق محرمانه کامال پرونده
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 : Special damages (ز  یجم  د   شال  ـ  پس  ا  ) 

 :  خاص خسارت

 فرد به گناهکار لهیوس به سنجش قابل یمال یضررها جبران یبرا که یخسارت

 و ملک،یما به خسارت درآمد، دادن دست از مثل ،شودمی داده دهید انیز

 .یپزشک درمان یهانهیهز

 

 : Special Expenses (ز  یسـ  نـ  پس  ک  ا   شال  ـ  پس  ا  ) 

 :  خاص یها نهیهز

 یهانهیهز به اشاره اصطالح نیا کانادا، خانواده از تیحما قانون در

 برنامهفوق یهاتیفعال یهانهیهز مثل کودک ینگهدار به مربوط العادهفوق

 .دارد رهیغ و چشم نهیمعا ،یارتودنس مشاوره، ای

 

 : Specific Performance (س  ـ  نـ  مر  ـ  فر  ـ  پ ک  یفیسـ  پس  ا  ) 

 :  تعهد عین اجرای

 قرارداد تعهدات که یطرف به دادگاه که یزمان قرارداد نقض یبرا یاچاره

 خود تعهدات به قرارداد طبق بر که دهدمی دستور است کرده نقض را خود

 .کند عمل

 

 : Spousal Support (ت  ر  ـ  ساپ وزال  ـ  پس  ا  ) 

 :  همسر یمستمر

 یمستمر .یزندگ یهانهیهز یبرا او به کمک یبرا یقبل همسر به یلام کمک

 .شود پرداخت دادگاه حکم تحت ای و توافق کی تحت تواندیم همسر

 

 : Standard of Proof (پروف   ف  آ د  دار  ـ  نـ  تس  ا  ) 

 :  دلیل معیار و ضابطه

 یفریک ای یمدن دادگاه کی در قتیحق کی دکردنیتائ یبرا که لیدال از یسطح

 .است ازین مورد

 

 : Statement (ت  ـ  نـ  مـ  تـ  یـ  تـ  سا  ) 

 :  اظهارات بیانات /

 .قتیحق عنوان به یمسائل اظهارکردن .ادعا

 

 : Stay of proceedings (ز  ـ  گـ  نیدیوسپر   ف  آ ی  ـ  تس  ا  ) 

 :  دادرسی توقف یا / تعلیق محاکمه توقف

 .یدادرس انیجر کردن متوقف

 

 : Submission (ن  ش  یمـ  ساب)

 : اظهارنامه / اظهاریه

 و دارد یدعو طرف کی طرف از را مرتبط نیقوان و قیحقا خالصه هک یمدرک

 .شودمی ارائه دادگاه به دادگاه اطالع یبرا

 

 : Subpoena (ناـیپب  س  ) 

 :  هیاحضار / جلب دستور

 .دادگاه در شاهد کی حضور بر یمبن گاهداد سیرئ کی لهیوس به دادگاه حکم

 

 : Summary Conviction Offence (س  ـ  نـ  آف ن  ش  ـ  کیوـ  کان یرسام  ) 
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 : اختصاری  یفریک جرم

 چون دارند یکمتر تیاهم بیتعق قابل یهاجرم از که هستند ییهاجرم

 تیمحکوم کی مهیجر حداکثر. دارند یکمتر یهامهیجر و کوتاهتر یهازندان

 انیجر. باشدمی نهایا یدو هر ای یدالر ۵۰۰۰ مهیجر و زندان ماه ۶ عیسر

 بیتعق قابل جرائم از ترساده یجزئ یکفر جرائم محاکمه یبرا دادگاه

 . باشدمی

 

 : Summary Judgment (ت  ـ  نـ  مجاج   یرسام  ) 

 :  اختصاری حکم

 مقدار لیبدل گرید شخص نفع به و شخص کی هیعل بر دادگاه عیسر قضاوت

 .کامل ییقضا انیجر بدون مثال موجود، شواهد و مدارک

 

 : Summons (to witness) (س  ـ  نـ  تیو تو) ز  ـ  نـ  سام) 

 ( : شاهد) احضار

 مورد در یاطالعات است ممکن که یفرد حضور به دستور بر یمبن دادگاه حکم

 جمع و دادن شهادت یبرا مشخص خیتار در دادگاه در باشد داشته موضوع

 .موضوع آن با مرتبط رکمدا یآور

 

 : Support (ت  ر  ـ  ساپ) 

 :  یمستمر/  نهیهز کمک

 ای زوجه ای کودک ینگهدار یبرا یمال کمک کردن فراهم خانواده قانون در

 .باشدمی یقبل همسر

 

 : Child Support (ت  ر  ـ  ساپ د  ـ  لـ  یچا) 

 :  کودک یمستمر

 پرداخت ندارد، هعهد به را کودک یسرپرست که یمادر ای پدر که یمبلغ

 .کند کمک کودک کردن بزرگ مخارج به تا کندمی

 

 

T 

 

 : Testament (ت  ـ  نـ  تامس  ـت  ) 

 :  نامهتیوص

 از بعد اموالش یواگذار ای میتقس یبرا سندهینو طیشرا یحاو که یمدرک

 .شودمی اجرا قابل سندهینو مرگ با مدرک نیا. باشدمی مرگ

 

 : Testate (ت  ـ  یـ  تس  ـ  ت) 

 :  نامهوصیت با توفایم

 .ردیمیم معتبر تنامهیوص با که یکس

 

 : Testator (ر  ـ  تـ  یـ  تس  ـ  ت) 

 :  نامه وصیت با متوفای / کننده وصیت / موصی

 معتبر نامهتیوص و ردیمیم که یکس مخصوصا سد،ینویم یا نامهتیوص که یکس

 .گذاردیم جا به خود از

 

 : Testimony (ینـ  میتس  ـ  ت) 
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 :  سوگند قید به گواهی یا تشهاد

 .دیبگو را قتیحق خوردیم قسم که شودمی یآور جمع شاهد کی از که یشواهد

 

 : Tort (ت  ور  ـ  ت) 

 :  ضرر / قانونی غیر عمل / مدنی / مسئولیت جرم شبه

 قرار یقانون گردیپ تحت تواندیم قانون طبق که است یمدن یهاخالف جرم شبه

 خسارت یبرا دهید آسیب افراد به خسارت دادن مجر شبه یاصل هدف .ردیبگ

 .  است کرده وارد یگرید شخص به نفر کی که باشدمی یبیآس ای

 

 : Transcript (ت  ـ  پیکرس  ـ  نتر  ) 

 :  رونوشت

 .است شده گفته دادگاه انیجر در هاشهادت در که یزیچ یکتب و یرسم ثبت

 

 : Trial (لـ  یترا) 

 :  دادرسی / محاکمه

 .دادگاه در نیطرف نیب یقانون مسائل یرسم ییضاق یبررس

 

 : Trier of Fact (ز  ـ  تـ  کـف   ف  آ ر  ـ  ییتر) 

 :  مستمع

 نییتع دادگاه در را قیحقا و شنودیم را هاشهادت که یژور ئتیه ای یقاض

 .کندمی

 

 : Trust (ت  تراس  ) 

 :  امانی / امانتی مال / امانت

 .کندمی ینگهدار یگرید کس یبرا را یزیچ که یشخص یقانون تعهد

 

 : Trustee (یتتراس  ) 

 :  امانتدار / قیم / امین

 .کندمی ینگهدار یگرید شخص یبرا را یزیچ که یکس

 

 

U 

 

 : Uncontested (د  ـ  تس  ـ  تـ  کانـ  آن) 

 :  نشده اعتراض / بالمعارض

 طرف دو هر که یاپرونده ای و است نکرده اعتراض آن به گرید طرف که یزیچ

 .اندکرده توافق مسائل همه با

 

 : Undertaking (گ  ـ  نیکـ  یـ  تر  د  ـ  آن) 

 :  یکتب تعهد

 یقانون اقدام کی در یخاص عمل انجام ضمانت یبرا که شده نوشته قول کی

 .شودمی شنهادیپ

 

 : Undue Hardship (پ  یشد  هار   ودـ  آن) 

 غیرمترقبه :  مشکالت
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 منع یقانون عمل کی انجام از را یشخص کامال ای یقسمت که یخاص طیشرا

 اگر کرد کم توانیم را کودک یمستمر مقدار خانواده قانون در .کندمی

 یمال نظر از مقدار همه پرداخت که کنند ثابت دادگاه به بتوانند نیوالد

 .باشدمی سخت اریبس آنها یبرا

 

 : Unexecuted Warrant (ت  ـ  نر  و   د  ـ  وتییکز  ـ  اکآن  ) 

 :  نشده اجرا حکم

 .است نداده انجام مامور که یحکم

 

 

 : Unlawful (الفول  ـ  آن) 

 :  یقانون ریغ

 .قانون خالف بر

 

V 

 

 

 : Valuation date (ت  ـ  ید   ن  ش  ـ  یـ  وئییلو  ) 

 :  یگذارارزش خیتار

 حساب آن یمال ارزش نیتخم یبرا نیزوج ییدارا کامل ارزش که است یخیتار

 .است شده

 

 : Variation (ن  ش  ـ  یـ  ییرو  ) 

 :  رییتغ

 .دادگاه دستور براساس یقانون سند ای دادگاه حکم رییتغ

 

 : Vary (یرو  ) 

 :  دادن رییتغ

 .کردن عوض

 

 : Verdict (ت  ـ  کیدر  و  ) 

 :  حکم / منصفه هیأت رأی

 .دادگاه در یدادرس از پس یژور ئتیه ای یقاض میتصم

 

 : Vexatious Litigant (ت  ـ  نـ  گیتیل س  ـ  شـ  یـ  سـ  کو  ) 

 : موجه  عذر یا منطقی دلیل بدون منازعایذائی /  منازع

 داشته یقانون یادعا نکهیا بدون شودمی حاضر دادگاه در مرتبا که یکس

 .باشد داشته کردن حل به ازین که باشد

 

 : Vicarious liability (یتیلیبـی  ال س  ـ  ییرـک  ـ  یوا) 

 ( : غیر فعل از ناشی مسئولیت) کارفرما مسئولیت

 گرید طرف اعمال مسئول طرف کی که دیآیم وجود به یزمان تیمسئول نیا

 اعمال قبال در کارفرما کی تیمسئول به هیقض نیا معموال. شودمی شناخته

 .شودمی مربوط استخدام زمان در کارمند
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 : Victim Impact Statement (ت  ـ  نـ  مـ  تـ  یـ  تـ  سا   ت  ک  ـ  پـ  میا م  یتـ  کیو) 

 :  یقربان هیاظهار

. است یقربان بر جرم اثر یچگونگ مورد در که باشدمی یکتب اظهارنامه

 مجازات است قرار که ردیگیم قرار نظر مد یزمان را اظهارنامه آن دادگاه

 .  شود مشخص مجرم

 

W 

 

 : Warrant (ت  ـ  نر  و  ) 

 :  مجوز / حکم

 قانون یاجرا مامور به که یگرید زامج شخص هر ای قانون مامور یکتب دستور

 کند، جستجو شواهد یبرا را او خانه کند، ریدستگ را یمظنون دهدمی دستور

 .اوردیب دادگاه به است گرفته دهیناد را دادگاه هیاحضار که یشخص یا

 

 : Arrest Warrant (ت  ـ  نر  و   ت  س  ر  ا  ) 

 :  / حکم بازداشت بازداشت قرار

 که یشخص دهدمی اجازه سیپل به و کندمی صادر دادرس ای یقاض کی که یمدرک

 .کند بازداشت را است شده متهم یجرم به

 

 : Search warrant (ت  ـ  نر  و   چ  ر  ـس  ) 

 :  بازرسی حکم / تفتیش قرار

 و بشود یکس یشخص منزل وارد دهدمی اجازه سیپل مامور به که دادگاه حکم

 باشد مشکوک سیپل که یزیچ ای جرم، صحنه جرم، انجام مدرک یبرا را آن

 .کند جستجو شود استفاده جرم ابزار عنوان به تواندیم

 

 : Withdrawal (درال  ـ  ثیو) 

 :  کردن صرفنظر

 .ییقضا انیجر در ادعا کی ندادن ادامه ای کردن رها

 

 : Without Notice (س  یوتـ  ن وت  ـ  تیو) 

 :  اطالع بدون

 نکهیا بدون ردیبگ یقانون حکم و برود دادگاه به است ممکن نفر کی

 .دهد اطالع او به ای بشنود را گرید طرف یصحبتها

 

 : Witness (س  ـ  نـ  تیو) 

 :  گواه / شاهد / بودن شاهد / دادن شهادت

 شهادت و خورده سوگند دادگاه در و دارد یموضوع مورد در یاطالعات که یشخص

 .دهدمی

 : Writ (ت  یر) 

 :  قرار / حکم

 صادر دارد یقانون اراتیاخت که یگرید نهاد هر ای یقاض که یقانون مدرک

 انجام را یعمل قانون اساس بر که دهدمی دستور حکم مخاطب به و کندمی

 .ندهد انجام ای دهد

 

Y 
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 : Young Person (ن  ـ  سر  ـ  پ گ  ـ  انی)  

 :  جوان شخص

 .سال ۱۷ ای ۱۲ سن نیب یها بچه

 

 : Youth Court (Youth Justice Court) ((ت  ر  ـ  ک س  یتـ  جاس وث  ی) ت  ر  ـ  ک وث  ی) 

 :  جوانان دادگاه

 سروکار است تضاد در قانون با که یمسائل با که جوانان یبرا یدادگاه

 .دارد

 

 : Youth Criminal Justice Act (YCJA) (ت  ـ  کا   س  یتجاس   نال  یمیکر وث  ی) 

 :  جوانان یقضائ جرائم قانون

 .کندمی کنترل را جوانان یضائق جرائم ستمیس که است فدرال یقانون نیا
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