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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 : 


