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Access ) رسائی(-:  

والدین )جن کے پاس بچے /بچوں کی حضانت نہ ہو( کا بچے /بچوں سے ملنے ،ان کے ساتھ وقت گزارنے ، ان کی 

  رکھنے کا حق ۔صحت ، فالح، تعلیم کے بارے میں معلومات 

Accused ) ایک شخص جس پر کسی جرم کا الزام لگایا جائے یا جس پر کسی جرم کا مقدمہ چال یا جائے ۔-)ملزم :  

Acquittal  )عدالتی فیصلہ کہ ایک شخص جرم کا مرتکب /گنہگا ر نہ پایا گیا ۔-)بریت :  

Act ) سازی کے مراحل سے گزارا گیا ہو۔ : ایک مسودہ جسے قانون بنانے کے لئے مختلف قانون-)مجریہ  

Action) ایک شخص کی دوسرے شخص کے خالف کی گئی عدالتی کارروائی-)ایکشن :  

Actus Reus  ) غلط عمل(-: 

جبکہ وہ مجرمانہ ذہن کے ساتھ کرنا یا ہونا ثابت ہوگیا ہو جس سے ‘‘ الطینی اصطالح مجرمانہ عمل یا بھول 

  مجرمانہ ذمہ داری جنم لے ۔

Adjournment ) کسی کارروائی کو آگے یا ملتوی کرنا۔-)التواء :  

Adoption  ) گود لینا(-: 

قانونی عمل جس کے تحت حقیقی والدین اور بچے کے مابین پائے جانے والے قانونی حقوق و فرائض ختم کیئے 

  /طے کیئے جاتے ہیں۔ جاتے ہیں اور گود لینے والے والدین اور بچے کے مابین نئے قانونی حقوق و فرائض تخلیق

Affidavit  ) بیان حلفی(-: 

کسی شخص کی آزاد مرضی سے لیا گیا تحریری بیان حلفی یا اعتراف جوکہ ایک مجاز شخص کے سامنے لیا /دیا 

  گیا ہو ۔

Affidavit of Service) تعمیل کا بیان (-:  

گئی اہم دستاویزہے جس کے تحت  جس کو تعمیل کا ثبوت بھی کہا جاتا ہے ، ایک شخص کی طرف سے مہیا کی

  کسی دوسرے شخص پر دستاویزکی کامیابی سے تعمیل کرائی گئی ہو۔

Affirmation  ) سچ بولنے کا پختہ مسمم بیان یا اعالن-)اقرار صالح :  

Alternative Dispute Resolution  ) تنازعہ کا متبادل حل(-:  

(ADRسے مراد ہر وہ ذریعہ ہے جس کے تحت تنازع ) ہ کو عدالت سے باہر نمٹا/ حل کرلیا جائےADR  میں بات

  چیت، مصالحت، شفاعت اور ثالثی شامل ہیں۔

Arbitration  ) ثالثی(-: 

یہ ایک کارروائی ہے جس کے تحت ایک تیسرا غیر جانبدار شخص تنازعہ کو حل کرتا ہے اور اس شخص کے 

  ے ہیں۔فیصلے کے حتمی اور واجب ہونے پر دونوں فریق اتفاق کرت



Collaborative Family Law)باہمی تعاون کا عائلی قانون(-:  

یہ ایک کارروائی /عمل ہے جس کے تحت فریقین اور ان کے وکالء عائلی تنازعات کو عدالت سے باہر ہی حل 

  کرنے کی کوشش کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔

Mediation  ) شفاعت(-: 

ر ہے کہ جس میں کسی قانونی مقدمے کے فریقین تنازعہ کو کسی غیر یہ تنازعہ کے متبادل حل کا ایک طریقہ کا

  جانبدار تیسرے شخص سے حل کرانے کی کوشش کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔

Amicus Curiae ) معاون عدالت(-: 

ہے ۔ یہ ایک وکیل ہوتا ہے جو کہ عام طور پر عدالت کے ‘‘ معاون عدالت’’الطینی اصطالح ہے جس کا مطلب 

  عدالت کو کسی قانونی معاملے میں معاونت مہیا کرتا ہے ۔ کہنے پر

  ٓAnnulment ) فسخ(-:  

عدالتی فیصلہ کہ ایک شادی /عقد، قانونی عقد نہیں ہے ، ایسے اعالن /فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ شادی /عقد کبھی 

  ہوا ہی نہیں۔

Answer )ے فریق پر دعوٰی کرتا ہے یا الزام : دوسرے فریق کا رد عمل جب پہال فریق عدالت میں دوسر-)جواب

 لگاتا ہے۔

Appeal ) مرافعہ(-: 

اعلٰی عدالت سے کی گئی درخواست کہ نچلی عدالت کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 

اپیل/مرافعہ کرنے کی کوئی قانونی وجہ ہونی چاہیئے )مثال کے طور پر جج نے مقدمے پر قانون کا اطالق کرنے 

  یں غلطی کی ہے (۔م

Appellant ) وہ شخص جو مرافعہ /اپیل لگائے یا دائر کرے ۔-)مرافعہ کرنے واال :  

Applicant ) وہ شخص جو درخواست دے۔-)درخواست گزار /سائل :  

Apprehend ) گرفتار کرنا /پکڑ نا(-:  

  لینا۔کسی قانونی اختیار یا فرمان کے ذریعے گرفتار کرنا یا حضانت میں ( ۱)

پولیس یا بچوں کی حضانت کرنے والے اہلکاروں کا ، بچوں کی حضانت کے لئے ان کو والدین یا کسی دوسرے ( ۲)

 شخص )جس کے پاس بچے ہوں( سے اٹھالینا۔

Arraignment ) الزام /نالش /فرد جرم(-: 

اتے ہیں اور اس سے عدالتی عمل جس کے سا تھ ملزم کی شناخت کی جاتی ہے، الزامات پڑھ کر اُسے سنائے ج

  پوچھا جاتا ہے کہ وہ الزام کی صحت سے انکار کرتا ہے یا اس کا اعتراف کرتا ہے ۔

Arrears ) ایک مخصوص رقم جس کی مقررہ وقت پر جزوی ادائیگی یا عد م ادائیگی ہوئی ہو۔-)بقایا جات :  

Arrest ) میں ایک شخص کو قانونی حراست : ایک ایسا عمل جس کے تحت فوجداری الزام کے جواب -)گرفتار ی

  میں لیا جاتا ہے۔

Assessment ) تخمینہ /جائزہ(-:  

  نقد رقم جس کی بناء پر کسی چیز کی مالیت لگائی جاتی ہے ۔( ۱)

: اس بات کا تعین کرنا کہ جب ایک شخص جرم کا ارتکاب کررہا تھا تو وہ کسی نفسیاتی -فوجداری قانون میں ( ۲)

  ھا۔بیماری میں مبتال ت



: اس بات کاتعین کرنا کہ کیا ایک شخص اپنی جائیداد کی دیکھ بھال کرنے کی ذہنی صالحیت -دیوانی قانون میں ( ۳)

رکھتا ہے ، اپنی ذاتی دیکھ بھال کے بارے میں فیصلہ کرسکتا ہے ، وکیل کی خدمت حاصل کرسکتا ہے اور اسے 

  ہدایت دے سکتا ہے ۔

  ی قابلیت اور صالحیت کا تعین کرنا کہ وہ بچوں کی ضروریات پوری کرسکتے ہیں۔: والدین ک-عائلی قانون میں( ۴)

Attorney ) ایسا شخص جو کہ کسی مقدمے موکل کی نمائندگی اور وکالت کرنے کا مجاز ہو۔-)وکیل /نمائندہ :  

Bail ) ضمانت(-:  

ے گی وہ رو برو عدالت پیش ایک گرفتا ر شخص کی عدالت سے اس وعدے کے تحت بازیابی کہ جب عدالت حکم د

  ہوگا۔ یہ اصطالح اس رقم کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے جو اس وعدے کی پابندی کے لئے ادا کی جاتی ہے ۔

Balance of Probabilities ) توازن ممکنات(-: 

کرنے کے لئے ایک معیاِر ثبوت جوکہ کسی دیوانی دعوٰی میں فریقین کی طرف سے بیان کیئے گئے حقائق کو ثابت 

ضروری ہے جس کا مطلب وہ اصول ہے جس کے تحت شہادت سے ظاہر ہو کہ ایک امر کے ہونے کے امکانات، 

  اس کے نہ ہونے سے زیادہ ہیں۔

Bankrupt ) ایک فرد یا ادارہ جس کے بارے میں اعالن کردیا گیا ہو کہ وہ اپنے واجبات /قرضہ جات ادا -)دیوالیہ :

 نہیں کرسکتا ۔

Bankruptcy ) قانونی کارروائی کہ ایک شخص یا کاروبار اپنے قرضہ جات ادا نہیں کرسکتا۔-)دیوالیہ پن :  

Bar ) وکالء کی تنظیم( ۲: کمرہ عدالت کی ظاہری تقسیم مابین خواص و عام )-)بار /وکالء کی تنظیم  

Barrister)ہوتا ہے ۔ سولیسٹر موکلین کو مشورہ بیرسٹر کمرہ عدالت میں قانونی چارہ جوئی کا ماہر   :-)قانون دان

کہا ‘‘ بیرسٹر اور سولیسٹر ’’دینے اور دفتر میں قانونی دستاویزات تیار کرنے کا ماہر ہوتا ہے ۔ کنیڈا میں وکیل کو 

  جاتا ہے اور قانونی چارہ جوئی اور مشورہ دینے کے کردار میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا۔

Bench ) جج /ججز(-:  

  ف کا ادارہ جو کسی عدالت کے جج یا ججز پر مشتمل ہو۔انصا ( ۱)

  عدالت کے ججز کا منصب یا نشت (۲)

Beneficiary ) فائڈہ اٹھانے واال(-:  

وہ شخص جو کسی انتظام یا قانونی دستاویز)ٹرسٹ ، وصیت، انشورنس پالیسی ( سے حاصل ہونے والی رقم یا منافع 

  وصول کرتا ہے ۔

Best Interest of Child ) بچے کا بہترین مفاد(-: 

یہ ایک جج کا عائلی قانون میں حاالت و واقعات کا قانونی جائزہ /تعین ہے جس کے تحت وہ یہ فیصلہ کرتاہے کہ 

  بچے کی جسمانی ، نفسیاتی، جذباتی دیکھ بھال فالح اور نشو و نماکے لئے بہترین کیا ہے ۔

Beyond Reasonable Doubtباہر (  )معقول شبہ کی حدود سے-: 

کو یہ  Crownیہ ایک معیارثبوت ہے جوکہ کسی ملزم کو جرم کی سزا دینے کے لئے ضروری ہوتا ہے ۔ کراؤن

ظاہر کرنا ہے کہ شہادت اتنی مکمل اور قابل یقین ہے کہ جج /جیوری کو ملزم کے جرم نہ کرنے میں کسی قسم کا 

  کوئی معقول شبہ نہ تھا۔

Bill ) مسودہ(-:  

ہ قانون یا دستاویزقانون سازی ہے جس کو کنیڈین مقننہ کے سامنے منظوری کے لئے رکھا جاتا ہے ۔ یہ ایک مجوز



ایک وفاقی قانون کو تمام مراحل سے منظوری ضروری ہے ۔ پہلی پڑھائی ، دوسری پڑھائی ، کمیٹی کا مرحلہ، 

سے منظوری ضروری ہے اس سے  تیسری پڑھائی ۔ ہاؤس آف کامن )ایوان زیریں ( اور سینٹ )ایوان باال ( دونوں

  کی منظوری کے بعد اس کو پارلیمنٹ میں قانون بننے کے لئے پیش کیا جاتا ہے ۔ Crownقبل کہ

Binding:) ایک قانونی یا معاہداتی ذمہ داری کاالگوہونا۔ -)واجب 

Bond:)عدالت سے کیا گیا وعدہ یا طے کی گئی ذمہ داری ۔ -)مچلکہ 

Breach:)فرد یا عوام سے متعلق قانونی ذمہ داری یا وعدے کی خالف ورزیکسی  -)خالف ورزی 

Burden of Proof:)بار ثبوت(-  

 دیوانی یا فوجداری مقدمے میں مدعا علیہ/ملزم پر کسی متنازعہ امرکو ثابت کرنے یا رد کرنے کی ذمہ داری۔

Balance of Probabilities:)ممکنات میں توازن(-  

 ثبوت ، ایک فریق کا کیس دوسرے سے صرف ذیادہ ممکن ہونا چاہے۔دیوانی دعوٰی جات میں بار 

Case:)مقدمہ(- 

مخالف فریقین کے درمیان متنازعہ کو بذریعہ عدالت یا کسی مساوی قانونی طریقہ کار حل کرنا،جوکہ دیوانی یا 

  فوجداری ہوسکتا ہے ۔

Case Conference:)مقدمے کے سلسلے مین مالقات(-  

کے وکالء )اگر مقرر ہوئے ہوں تو(اورجج کے معابین اس بارے میں مالقات کہ مقدمے کو کیسے دونوں اطراف ،ان 

 نمٹایا جائے اور عدالتی کاروائی کو کیسے چال یا جائے۔

Case Event List:)کیفیت مقدمہ کی فہرست(-  

 بھی کہا جاتا ہے۔یہ ان عدالتی مقدمات کی فہرست یا جدوال ہے جو کہ اس دن سنے جاتے ہیں۔ اس کو یاداشت 

Case Law:) عدالتی فیصلہ(-  

یہ وہ قانون ہے جو یا ججزعدالتی فیصلوں کے ذریعے بناتے ہیں یا خصوصی معدل کا فیصلہ جس کو افراد کے 

 تنازعات کا فیصلہ کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہو۔

Case Management:)مقدمے کا انتظام(-  

 تا ہے کہ وہ مقدمے کی کاروائی کا جائزہ لے سکیں۔ایک عدالتی نظام جو ججزکو اختیا ر دی

Cause of action:)بنائے دعوٰی(-  

ان معقول حقائق کا مجموعہ جو حق مقدمہ استعمال کرنے کا جواز بن سکیں وہ مقدمہ رقم یا جائیداد حاصل کرنے 

 ہے۔کے لئے ہو سکتا یا ایک فریق کا دوسرے فریق پر کسی حق کی ادائیگی کے لئے ہو سکتا 

Caveat:)انتباہ(-  

۔ یہ ایک قانونی دستاویز کے ذریعے دی گئی ‘‘اسے تنبیعہ کرو’’ یہ ایک الطینی اصطالح ہے جس کا مطلب ہے کہ

 رسمی تنبیعہ ہے۔

Certificate:)سند/تصدیق(-  

 ایک تحریری دستاویز کہ کسی شرط یا طلب کی پوری ہونے یا نہ ہونے کی رسمی تصدیق ہو چکی ہے۔

Certify:)مصدقہ(-  

ایک دستایوز کی نقل جس کی اصل دستاویز کو ایک سرکاری عہدیدار کے سامنے پیش کر کے اس پر مکمل اور 

 درست ہونے کی تصدیق اور دستخط لئے گئے ہوں۔



Charter:)عہد نامہ(-  

افراد کو ان کے  کنیڈا میں کنیڈین آزادی اور حقوق کے عہد نامے کو عام طورپر"عہد نامہ"کہا جاتا ہے یہ کنیڈا کے

 بنیادی حقوق اور آزادی کی ضمانت دیتا ہے جسے آزادی اظہار، آزادی مذہب، زندگی کاحق اور خود مختاری۔

( ایک قانونی دستاویز جسے کے تحت کوئی مقتدر یا حکومت مرد تنظیم اور لوگوں کی حقوق، اختیارات اور 2)

 مراعات مہیاکرتی ہے۔

Child :)بچہ(-  

یا نابالغ وہ شخص ہے جو کہ نابالغ ہو یا بالغ ہونے کی عمر سے نیچے ہو۔ کنیڈا میں ہر عالقے اور کنیڈا میں بچہ 

سال ہے۔ بچوں کے حقوق کا 18صوبے میں بلوغت کی عمر کا تعین ہوتا ہے۔ زیادہ تر صوبوں میں بلوغت کی عمر 

سال سے کم ہے وہ بچہ ہے 18اقوام متحدہ کا کنونشن بچہ کی تعریف یوں کرتا ہے ہر وہ شخص جس کی عمر 

 تاوقتیکہ موجودہ قانون کے مطابق بلوغت کی عمر اس سے کم ہو۔

Child Abduction:)بچہ کو اغواء کرنا(-  

والدین یا عدالت کے مقرر کردہ ولی کی حضانت سے کسی بچہ کو غیر قانونی طریقے ہٹا/اٹھا لینا یہ ایک فوجداری 

 جرم ہے۔

Child Abuse بچوں سے ذیادتی(:)-  

بچوں سے ذیادتی ایک جرم ہے جس سے مراد ایسے رویہ جات کی اقسام جن میں بچے سے غفلت یا اسے جسمانی 

 ذہنی یا جنسی بدسلوکی ہے۔

Child in need of protection:) بچے کا تحفط(-  

 ے اقدامات ۔بچے کو نقصان سے بچانے ،خاندان /کنبہ کی سالمیت اور بچوں کے بہترین مفادات کے لئے اٹھائے گئ

Child Support:) بچے کی امداد(-  

ایسے والدین جن کے پاس بچے کی حضانت نہ ہو ان کی طرف سے کی گئی ادائیگی جس کے ذریعے بچے کی 

 نشوونما کے اخراجات کیئے جاتے ہیں۔

Child Support Guidelines) بچہ کی امداد کے رہنما اصول( -:  

کا تعین عدالتیں کرتیں ہیں اس کے عالوہ وہ جدول بچوں کو امداد کی فہرست بچہ کی امداد کے وہ واضح اصول جن 

کہ ادائیگی کرنے والے کو کیا ادائیگی کرنی ہے ۔ ان رقوم کا تعین تعین اس بات سے کیا جاتا ہے کہ کتنا کماتے ہیں 

 اور کتنے بچوں کی مدد کرنی ہے ۔ ہر صوبے کا اپنا جدول ہے۔

Child welfareح ()بچے کی فال -: 

کنیڈا میں اس سے مراد بچوں کی امداد کی تنظیموں کا نظام جو صوبائی اور عالقائی حکومتوں کی طرف سے قائم 

کیا گیاہے یہ اکثر نجی تنظیموں کے اشتراک سے ہوتا ہے جس کا مقصد والدین کی طرف سے دی گئی توجہ کا نعم 

 البدل مہیا کرنا یا اس میں اضافہ کر نا ہونا ہے۔

Civil Law:) دیوانی قانون(-  

روم قانون کے ارتقاء سے لئے گئے قانون کا مجموعہ جو نجی حقوق اور دارسیوں کا تعین کرتے ہیں، عائلی قوانین 

 ، معاہدات اور افراد میں ہونے والے تنازعات کی نگرانی کرتے ہیں۔

شہ وغیرہ سے متعلق ہواور جو فوجداری ( وہ قانون جو دوافراد مین ہونے والے تنازعات جسے جائیداد ،خاندان، پی2)

 قانون اور عوامی قانون سے مختلف ہو۔



Claim:)وہ حقائق جو کسی قانون کو الگو کرتے یا قانونی چارہ جوئی کرنے کا باعث بنیں۔ دادرسی کا  -)دعوٰی

  تقاضا

Statement of Claim:)عرض دعوٰی(-  

 یک شخص دوسرےعدالت کو دی گئی درخواست جس میں یہ تحریر ہو کہ ا

 شخص کے خالف قانونی کاروائی کیوں کررہا ہے اور وہ دوسرے سے چاہتا کیا ہے۔

Cohabitation:) ہم بستری(-  

جب ایک شادی شدہ یا غیر شادی شدہ جوڑا ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کے طور پر رہیں تو اسے ہم بستری 

 کہتے ہیں۔

Cohabitation:)معاہدہ ہم بستری(-  

جوڑے کے معابین قانونی معاہدہ ہے جنہوں نے ایک دوسرے کو ساتھ رہنے کے لئے چنا ہو )چاہے وہ جنس  یہ ایک

 مخالف یا ہم جنس ہوں(۔ایسے جوڑے کو بچے کی امداد یا رہن کے مقاصد کے لئے شادی شدہ جوڑا سمجھا جائے گا۔

Commission:)معاوضہ(-  

 کے عوض میں فی صد کے طور پر دیتا ہے۔وہ اجرت جو ایک مالک یا مختار کسی فروخت  (۱)

 (۔ وہ اختیار جس کے تحت ایک شخص دوسرے کے لئے کاروبار کرتا ہے۔2)

(۔ حکومت یا عدالت کی طرف سے وہ اختیار یا حکم جو ایک شخص کو سرکاری احکامات کی تعمیل کرانے کی 3)

 طاقت دیتا ہے۔

 (۔ کوئی کام /عمل کرنا یا جرم کا ارتکاب کرنا۔4)

Common Law  ) قدیم دستور /رواجی قانونی(-:  

یہ وہ قانون ہے جو یا ججزعدالتی فیصلوں کے ذریعے بناتے ہیں یا خصوصی معدل کا فیصلہ جس کو افراد کے 

 تنازعات کا فیصلہ کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہو۔

Competence ) قابلیت(-: 

اہلیت اور ایک شخص کی ایسی ذہنی حالت کہ وہ اپنے کسی فرد کی کسی قانونی کارروائی میں شمولیت کی ذہنی 

  اعمال اور فیصلوں کا ذمہ دار ہے ۔

Complainant  ) مستغیث(-: 

ایک آدمی جسے دوسرے سے کوئی قانونی مسئلہ ہے یا اس کے خالف کوئی استغاثہ کی درخواست ہے ۔ ایک جرم 

  ہے ۔ سے متاثر ہونے واال مجرم کے خالف استغاثہ /درخواست دے سکتا

Conference )مقدمے کے فریقین یا ان کے وکالء کی معاملے کو حل کرنے کے لئے مالقات ۔-)مالقات : 

Case Conference : ) مقدمے کے حوالے سے مالقات( 

فریقین ان کے وکالء اور ججز کے درمیان ہونے والی مالقات جس میں فریقین کے تنازعات کے حوالے سے اتفاق 

  ی باتوں کا تعین کیا جاتا ہے ، وہ تنازعات کے حل پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔اور اختالفات وال

Pre-trial Conference ) ابتدائی مالقات(-:  

مقدمے کی باقاعدہ کاروائی شروع ہونے سے پہلے مخالف وکالء اور جج کے درمیان کی گئی مالقات ، وہ مقدمے 

زعات کو آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سے متعلق اہم امور پر بات چیت کرتے ہیں ۔ وہ تنا

کیا باقاعدہ مقدمہ چالئے بغیر تنازعہ حل کیا جاسکتا ہے اور اگر فریقین مقدمے کو باقاعدہ چالنا چاہتے ہیں تو اسے 



  کتنے دنوں میں نمٹایا جائے ۔

Confession ) کا اعتراف کرتا ہے ۔: ایک فرد کا بیان جس میں وہ جرم کے ارتکاب -)اقبال جرم  

Consecutive Sentence ) متواتر /ایک کے بعد ایک سزا(-: 

جب کسی شخص کو ایک سے زیادہ جرائم میں مجرم قرار دیا جاتا ہے اور اسے ایک سے زیادہ مدت کی سزا دی 

لمبا عرصہ جاتی ہے اور اسے ایک سزا گزارنے کے بعد دوسری گزارنے کا حکم دیا جاتا ہے ۔ نتیجتاً جیل میں 

  گزانا ہوتا ہے ۔

Concurrent Sentence ) اکٹھی /بیک وقت سزا(-:  

جب ایک شخص کو ایک سے زیادہ جرائم میں مجرم قرار دیا جاتا ہے اور اسے ایک سے زیادہ مدت کی سزا دی 

  رنا ہوتا ہے ۔جاتی ہے اور اسے اکٹھی /بیک وقت سزا گزارنے کا حکم دیا جاتا ہے ۔ نتیجتاً جیل میں کم عرصہ گزا

Consent مرضی (: کسی چیز کے کرنے یا ہونے کی اجازت یا اتفا ق( 

Consent Order) رضامندانہ حکم (-:  

عدالتی حکم جس سے تنازعات کے فریقین میں اتفاق عیاں ہو۔ یہ ایک عدالتی حکم جتنا موثر ہے اور اگر کوئی اس 

  کرایا جاسکتا ہے ۔ پرعمل نہیں کرتا تو بذریعہ عدالت اس کا نفاذ بھی

Contempt of Court ) عدالت یا اس کے افسر ان کے ساتھ نافرمانہ یا توہین آمیز سلوک ، یہ ایک -)توہین عدالت :

  جرم ہے ۔

Contest ) عدالت میں کسی دعوٰی یا الزام کی مخالفت یا دفاع کرنا۔-)مقابلہ :  

Contract) معاہدہ(-:  

کو جنم دے اور بذریعہ قانون نافذکیا جاسکے ۔ معاہدہ کے بنیادی جزو، باہمی  ایک اقرار نامہ جو ذمہ داریوں

  رضامندی بدل /عوض ، فریقین کی قابلیت اور معاہدہ کی قانونی حیثیت ہیں۔

Controlled Act Substance Act :) مجریہ انسداد منشیات(  

  کنیڈین وفاقی قانون ہے۔یہ نقصان دہ ادویات اور منشیات جیسے بھنگ وغیرہ کی روک تھام کا 

Conviction  ) سزا(-:  

عدالتی عمل جس کے ذریعے جج یا جیوری کسی کو جرم کا ( ۲عدالتی حکم نامہ کہ ایک شخص مجرم ہے ۔ )( ۱)

  مرتکب سمجھتی ہے ۔

Corollary Relief) منطقی اعانت (-:  

  کا نان و نفقہ ، حضانت وغیرہ کی سفارشات ۔عدالت میں طالق کی کارروائی کے دوران ازدواجی نان و نفقہ ، بچے 

Costs ) خرچہ /اخراجات(-:  

وہ رقم جو عدالت مقدمہ کرنے یا اس کا دفاع کرنے کے لئے ایک فریق کو دوسرے کو ادا کرنے کا حکم دیتی ہے یا 

  کسی عدالتی حکم کا تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے ادا کیا جانا ہو۔

Counsel :) وکیل(  

  جو قانونی مشورہ دینے اور عدالت میں موکل کی وکالت کرنے کی خدمات مہیا کرتا ہے ۔ایک وکیل 

Count)شہادت/ضمنی(-:  

 فوجداری مقدمات میں مختلف مبینہ جرم کے بیانات کو کہتے ہیں۔

Court) عدالت(-: 



حل نکالیں/انصاف کریں۔ اور  عدالت ایسا ادارہ یا معدل ہے جس کو اختیار دیا گیا ہو کہ فریقین کے قانونی تنازعات کا

 قانون کے مطابق ،دیوانی فوجداری، انتظامی اور دیگر معامالت میں انصاف کی فراہمی کریں۔

Supreme Court of Canada ) کنیڈا کی عدالت اعظمی(-: 

 یہ کنیڈا کی اعلٰی ترین عدالت ہے اور کنیڈین قانونی نظام کے مطابق مرافعہ کی آخری عدالت ہے۔

Court of Appeal) عدالِت اپیل (-:  

یہ ہر صوبے میں پائی جانی والی سب سے اعلٰی عدالت ہے ۔ یہ صوبے میں ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خالف 

  اپیلوں کی سماعت کرتی ہے

Superior Court of Justice ) انصاف کی اعلٰی عدالت(-: 

ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے انصاف کی اعلٰی ہر صوبہ اور ہر عالقے میں اعلٰی عدالتیں ہیں جن کو مختلف 

عدالت، عدالت اعظمٰی ، ملکہ کی عدالت ان عدالتوں کے پاس جبلی اختیار سماعت ہے جس کا مطلب ہے کہ و ہ ہر 

عالقے کے مقدمات سن سکتے ہیں ماسوائے ان عالقوں کے جن کے لئے جن کو دوسری طرح کی عدالتوں کے لئے 

لٰی عدالتیں ہر طرح کے مقدمات نمٹاتی ہیں جن میں دیوانی، فوجداری ، طالق کے مقدمات محدود کیا گیا ہے یہ اع

اور ایسے مقدمات جن میں کثیر رقم کا معاملہ ہوتا ہے۔یہ عدالت فوجداری دیوانی اوعائلی معامالت نمٹاتی ہے یہ 

البرٹامیں صوبائی عدالتوں کے دیوالیہ پن، جائداد اور انحصار کرنے والے بالغا ن کے معامالت بھی نمٹاتی ہے 

 فیصلوں کی مرافعہ ملکہ کی عدالت سنتی ہے۔

Family Court ) عائلی عدالت (-: 

کچھ صوبوں میں متحدہ عائلہ عدالتیں ہیں جو کہ اجازت دیتی ہے عائلی قانونی کے تمام پہلوؤں کو ایک ہی عدالت 

 لت عائلی قانون کے معامالت نمٹاتی ہیں۔نمٹائے البرٹامیں دونوں عدالتیں کوئین بنچ اور صوبائی عدا

Small Claim Courts )سمال کلیم عدالتیں(-: 

سمال کلیمز عدالتیں البرٹامیں صوبائی عدالت کی ایک دیوانی تقسیم ہے۔ یہ ان تنازعات کا فیصلہ کرتی ہے جن میں 

ڈالر سے زائد نہ ہو (شامل ہیں۔ ان 50,000رقم /پیسوں کی ادائیگی ، ذاتی جائیداد کا قبضہ دالنا)جہاں مانگی گئی رقم 

عدالتوں کے اصول و ضوابط سادہ ہوتے ہیں کہ عام آدمی وکیل کی مدد حاصل کئے بغیر ان کی کاروائی میں حصہ 

 لے سکتا ہے۔

 Creditor ) قرض خواہ(-: 

 ایک ایسا شخص جو کہ کسی دوسرے شخص کے ذمے اپنے پیسے ،اشیا یا خدمات رکھتا ہو۔

Criminal Code of Law )کنیڈا کا ضابطہ فوجداری(-: 

یہ ایک ایکٹ /مجریہ ہے جو جرائم اور ان کی سزائیں بناتا ہے اور فوجداری طریقہ کار بناتا ہے یہ پارلیمنٹ کی کی 

 ہوئی قانون سازی ہے جو پورے کنیڈا میں الگو ہے۔

Criminal Law ) فوجداری قانون(-: 

عہ قانون ہے یہ اس طرز عمل )جو معاشرہ کے لئے نقصان دہ سمجھا جاتا ہے یہ کنیڈا کے ضابطہ فوجداری کا مجمو

 ( کو قانونی طور پر ممنوع کر تا ہے اور اس کے خالف کاروائی کر کے حکومت سے سزا دالتا ہے ۔

Criminal Record ) فوجداری ریکارڈ(-: 

 یہ کسی شخص کو ہوئی فوجداری سزاؤں کا خالصہ ہے۔

Cross Examination رح ()ج-: 


