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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። 
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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)  


