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A
Access: ak ses - Karapatang Bumisita
Karapatan ng isang hindi pirmihang nag-aalagang mga magulang na bumisita at
maglaan ng panahon kasama ng mga bata, ang karapatang magbigay ng
impormasyon tungkol sa kanilang kalusugan, kapakanan at edukasyon.
Accused: e kyuz – Akusado/ Nasasakdal
Ang tao na nasaksakdal sa isang krimen o may paglilitis para sa isang krimen.
Acquittal: e kwi tal - Absuwelto
Ang hatol ng isang korte na ang isang indibidwal ay walang kasalanan sa isang
krimen.
Act: akt - Akto
Opisyal na gawa ng lehislatura na maging batas.
Action: ak shon - Aksiyon
Gawain hudisyal na hakbang ng isang partido laban sa isang partido na
humihiling ng aksiyon sa hukuman.
Actus Reus: ak tus rey us - Actus Reus
Terminong Latin para sa "maysalang aksiyon o omisyon"na kung
mapapatunayan na walang kaduda-duda kasama ng "maysalang pag-iisip:(the
mens rea) ay magbubunga ng criminal na pananagutan.
Adjournment: e dzorn ment - Pagpapaliban ng Paglilitis
Pansamantalang pagpapaliban ng paglilitis.
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Adoption: a dapt shon - Pag-aampon
Legal na proseso na kung saan ang legal na obligasyon at karapatan sa pagitan
ng isang bata at bayolohikal na magulang ay nagtatapos at ang bagong
karapatan at obligasiyon ay lilikhain sa pagitan ng bata at nag-aampong
magulang.
Affidavit: a fi dey vit - Apidabit
Nakasulat na sinumpaang pahayag ng katotohanan na kusang-loob na ginawa
ng isang tao na sumumpa at nagpatibay sa pamamahala ng isang may
kapangyarihan sa batas.
Affidavit of Service: a fi dey vit av ser vis - Apidabit ng Pagsisilbi
Tawag din bilang Katunayan ng Serbisyo-isang importanteng dokumento na
bigay ng isang indibidwal o personang maghahatid ng papel na legal sa isang
proseso pagkatapos na i-abot at tinanggap ng isang tao.
Affirmation: a fer mey shon - Patunay
Isang mataimtim na pahayag na magsasabi ng katotohanan.
Alternative Dispute Resolution: ol ter ne tiv dis pyut re ze lu shon
(ADR) ay tumutukoy sa paaran ng paglutas ng alitan sa labas ng korte. Kabilang
sa ADR ang negosasyon, konsilyasyon, pamamagitan at arbitrasyon.
Arbitration: ar be trey shon - Arbitrasyon
Isang paraan na ang alitan ay nilulutas ng walang kinikilingang ikatlong
tao na ang pasya ay sinang-ayunan ng magkabilang panig bilang pinal at
syang iiral.
Collaborative Family Law: ke la be rey tib fa mi li lo
Isang proseso na ang mga partido at kanilang abogado ay sang-ayon na
lutasin ang alitan tungkol sa batas ng pamilya, na hindi na kailangang
pumunta sa korte.
Mediation: midi yey shon – Pamamagitan
Paraan sa paglutas ng alitan na ang partido ay tatagpuin ang ikatlong
walang pinapanigang partido upang ayusin ang kaso. Ang ikatlong partido
at tinatawag na mediator or tagapamagitan.
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Amicus Curiae: e mi kus kyu ri yay
Terminong Latin na ang kahulugan ay “kaibigan ng korte”. Ito ay isang abogado
na tumutulong sa korte na magbigay ng legal na posisyon sa paglilitis, karaniwan
ay ang korte ang humihiling.
Annulment: e nal ment - Pagpapawalang Bisa
Isang hatol ng hukuman na ang isang kasal ay hindi legal na kasal. Ang
deklarasyon ay nangangahulugang ang kasal ay hindi naganap or nangyari.
Answer: an ser - Sagot/Tugon
Sagot ng isang partido sa paratang ng kabilang partido o aksyon sa paglilitis sa
hukuman.
Appeal: e pil - Apela
Isang hiling sa mataas na korte na suriin ang pasiya ng mababang korte. Ang
ibig sabihin ay dapat mayroon legal na dahilan para mag-apela( halimbawa, ang
hukom ay nagkamali ng pag-angkop ng batas sa kaso).
Appellant: e pe lant - Apelante
Ang tao o ang panig na nagsampa ng kaso.
Applicant: a pli kant - Aplikante
Partido na nagsampa o gumawa ng aplikasyon.
Apprehend: a pri hend - Hulihin
(1) Dalhin sa pag-iingat; arestuhin sa pamamagitan ng utos o legal na
kapangyarihan. (2) Tawag sa mga batang inaalis sa kanilang magulang o sa
pangangalaga ng ibang tao para sa kadahilanang pangkaligtasan sa
pamamagitan ng mga manggagawa na nagpo-protekta sa mga bata o ng isang
pulis.
Arraignment: a reyndz ment - Pagsasakdal
Ang paraan sa korte na ang akusado ay kilalanin, ang paratang ay pormal na
babasahin sa kanya at tatanungin ito kung ang sagot sa paratang ay may sala o
walang sala.
Arrears: e rirz - Atraso sa pagbayad
Halaga ng utang na salapi na hindi pa nababayaran o bahagi lang ang
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nabayaran sa taning na panahon ng pagbabayad.
Arrest: a rest - Pagdakip
Ang akto ng pag-aresto sa isang tao upang ilagay sa pag iingat ng mga may
legal na kapangrihan.
Assessment: e ses ment - Pagtatasa
(1) Salaping halaga ng isang bagay. (2) Sa Batas Kriminal: Ang pagpapasya
kung ang isang tao ay may sakit sa isip noong ginawa niya ang kasalanan. (3)
Sa Batas Sibil: Ang pagpapasya kung ang isang tao ay may kapasidad ng isip na
mamahala ng kanyang ari-arian, mag-desisyon sa pag-aalaga sa sarili, magarkila ng paglilingkod ng abogado at magpayo sa kanya. (4) Sa Batas Pamilya:
Ang pagpapasya sa kakayahan at kaangkupan ng mga magulang na matugunan
ang pangangailangan ng kanilang mga anak.
Attorney: e ter ni - Abogado/Tagapagtanggol
Isang taong may awtoridad mag praktis ng batas at maging representante ng
kliyente sa isang aksyong legal.
B
Bail: beyl - Piyansa
Halagang bayad upang pansamantalang makalaya ang isang akusado at
pangakong humarap sa hukuman ayon direksyon nito.
Balance of Probabilities: ba lang av pra be bi le ti
Batayan na ebidensiya sa aksyong sibil upang patunayan ang pangyayari.
Makatwirang batayan para paniwalaan ang pag-iral ng mga sirkumstansiya o
pangyayaring nagpapatunay sa inireklamo sa paglilitis.
Bankrupt: bang krapt - Lugi/Bangkarote
Ang kalagayan na hindi makayanang magbayad ng mga utang ang isang tao o
organisyon.
Bankruptcy: bank krapt si - Bangkarote
Isang tao o organisasyon na ipinahayag ng batas na hindi makabayad ng
natitirang utang.
Bar: bar - Hadlangan Baras/Katipunan ng mga manananggol
Page 4 of 39

(1) Harang sa korte sa pagitan ng nagtatrabaho at lugar ng publiko (2) Samahan
ng mga abogado
Barrister: ba ris ter- Abogado
Abogado na espeyalista ng paglilitis sa korte. Nagpapayo sa kliyente at
gumagawa ng legal na dokumento sa opisina. Sa Canada, ang abogado ay
tinatawag na "Barrister and Solicitor" at walang pagkakaiba sa paglilitis at
pagbigay ng payo.
Bench: bench - Hukuman
Lugar ng hustisya na binubuo ng huwes or mga huwes ng korte (2) Upuan ng
mga hukom ng korte.
Beneficiary: be ne fi shi ye ri - Benepisyaryo
Taong makikinabang o tatangap ng salapi o benepisyo ayon sa pagkakasundo o
legal na dokumento gaya ng tiwala, huling habilin o seguro.
Best Interest of the Child: best in trest av chayld
Legal na pagsusuri ng hukom tungkol sa isang bata sa kasong pampamilya kung
ano ang pinakamabuting kapakanan ng bata upang ma-protektahan ang
kanyang pisikal, pag-iisip at damdamin, kapananan at paglaki.
Beyond a Reasonable Doubt: bi yand ey ri ze ne bol dawt - Walang Kadudaduda
Ebidensiyang pamantayan na kailangan sa kondisyong napatunayang nagkasala
sa isang krimen. Kailangan ipakita ng Crown na kumpleto at mapaniwala ang
hukom/jury na walang kaduda-duda ang pagkakasala ng akusado.
Bill: bil - Panukalang- batas
Mungkahing batas ng lehislasyong iniharap sa isang lehislaturang pang-Canada
upang aprobahan. Mayroon tatlong hakbang bago makapasa- unang pagbasa,
pangalawang pagbasa, pagdinig ng komite at ikatlong pagbasa- pareho sa
House of Commons at Senate bago tumanggap ng Royal Assent at maging akto
ng parliamento.
Binding: bayn ding - Obligahin
Ilagay sa ilalim ng tiyak na tungkulin/kontrata o legal na obligasyon.
Bond: band- Panagot/Piyansa
Isang pangako o obligasyon sa Korte.
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Breach: brich - Paglabag
Ang paglabag sa batas, obligasyon o pangako sa isang tao o sa publiko.

Burden of Proof: ber den av pruf
Obligasyong maghain ng katibayan sa taong inihabla upang suportahan ang
paratang na kaso. Ito ay kadalasang nakasalalay sa taong nagsasakdal sa isang
kriminal na kaso.
C
Case: keys - Kaso
Isang usapin sa hukuman ng magkabilang panig sa korte o katumbas na
pamaraan. Ito ay maaring sibil or kriminal.
Case Event List: keys i vent list -Talaan ng Kaso
Pormal na talaan o listahan ng usaping nililitis sa hukuman.
Case Law: keys lo
Mga batas na itinakda sa mga pasiya ng hukuman na inakalang dapat maging
pamarisan sa mga sumusunod na usaping indibidwal.
Case Management: keys ma nidz ment
Isang paraan ng hukom upang sundan at mamahala ang takbo ng kaso sa korte.
Cause of Action: koz av ak shon
Sanhi o dahilan ng reklamo o usapin upang magtamo ng salapi,ari-arian o
ipatupad ang karapatan laban isang partido.
Caveat: key vi yat
Latin na salita na ang kahulagan ay "babala upang mag-ingat". Isang pormal na
babala nasa isang legal na dokumento.
Certificate: ser ti fi kit -Sertipiko
Nakasulat na dokumento na nagpapatunay sa isang kondisyon o kailangan ay
masunod or hindi nasunod.
Certify (a copy): ser ti fay (av ka pi) - Sertipikahan
Kopya ng isang tala o dokumentong pinirmahan at pinatunayan bilang totoong
kopya ng isang opisyal na pinagkatiwalaan ng orihinal.
Charter: char' ter - Kartilya
Ang Canadian Charter of Rights and Freedom sa Canada ay simpleng tinatawag
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na “Charter”. May garantiya ang pundamental na karapatan at kalayaan ng mga
taong nakatira sa Canada,gaya ng kalayaan sa pagsalalita,kalayaan ng
pagsamba at karapatan mabuhay at personal na kalayaan. (2) Pormal na
dokumento ng soberanya o pamahalaan nagbibigay ng karapatan,
kapangyarihan at pribilehiyo sa tao,negosyo o sa mamamayan.
Child: chayld - Batang menor de edad
Sa Canada ang batang menor de edad ay walang sapat na gulang na mayorya.
Ang edad ng mayorya ay nasa determinasyon ng bawat probinsya at teritoryo sa
Canada. Sa maraming probinsya, ang edad ng mayorya ay 18 anyos maliban na
"may batas para sa bata na may sapat na gulang ng mas maaga."
Child Abduction: chayd ab dak shon - Abdaksyon ng Bata
Ang sapilitang abdaksyon o pagtanggal ng bata sa pag-alaga ng magulang o
legal na gardiyan. Ito ay labag sa batas at maituturing na gawaing kriminal.
Child Abuse: chayld e byuz' - Pag-abuso ng Bata
Ang pag-abuso ng bata ay isang krimen saklaw dito ang maraming kilos kasama
ang pisikal, emosyon, maltratong seksual o pagpapabaya sa isang bata.
Child in need of protection: chayld in nid av pre tek shon - Batang kailangan
ng proteksyon
Hakbang na kinuha para sa proteksyon ng mga bata buhat sa pinsala, itaguyod
ang integridad ng pamilya at isiguro ang pinakamabuting kapakanan ng mga
bata.
Child Support: chayld se port - Suporta sa Bata
Pagbayad ng isang hindi-nag-aalagang magulang bilang kontribusyon sa gastos
ng pagpapalaki ng kanyang anak.
Child Support Guidelines: chayld se port gayd layn - Gabay ng Suporta sa
Bata
Maliwanag na utos ng korte upang gamiting gabay ng suporta sa bata, kasama
ang tableta at listahan ng halagang babayaran ng tagapag bayad. Ang halaga ay
ayon sa kinikita sa trabaho at ang dami ng anak na susuportahan ng tagapag
bayad. Ang bawat probinsya ay mayroon kanilang tableta.
Child Welfare: chayld wel fer
Sa Canada ito ang sistema ng mga sosyedad na tumutulong sa mga bata ayon
sa gobyernp ng probinsya o teritoryo, kung minsan kasosyo ng pribadong
organisayon, magbigay ng serbisyong dagdag or kahalili ng pag-alaga ng
magulang at superbisyon.
Civil Law:se vil lo
(1) Lupon ng batas buhat sa Roman Law,na bangkasin ang pribadong karapatan
at remedyo,mamahala ng usapin sa pagitang ng mga indibidwall tungkol sa
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kontrata, ari-airan, at batas pampamilya.(2) Batas tungkol sa usapin ng dalawang
indibidual sa mga bagay gaya ng ari-arian,pamilya, empleo.etb. Iba ito sa batas
na kriminal o publiko.
Claims: kleyms-Demanda
Usaping paghahabol ng angking karapatan o aksyong hudisyal. Demanda ng
kaginhawahan.
Statement of claim: is teyt ment av kleyms
Usapin sa Korte na nagsasabi kung bakit nagdedemanda laban kanino
man at kung ano kanilang hinihingi.
Cohabitation: kow ha bit a shon - Pagsasama
Ang pagsasama sa isang bahay na parang mag-asawa ng isang ikinasal o hinde
ikinasal na mag-asawa.
Cohabitation agreement: kow ha bit shon - Kasunduan ng Pagsasama
Pormal na kasunduan ng kapareha na namiling magsama (heteroseksuwal o
homoseksuwal) Ang pareha ay ituturing gaya ng parehang ikinasal, gaya ng
pagkuha ng mortgage o bayad ng suporta sa bata.
Collaborative family law: ke la be rey tev fa mi lo
Isang legal na paraan na tumulong sa magkaparehang nais maghiwalay o
tapusin ang kanilang kasal sa pamamagitan ng kanilang abogado o ibang
propesyonal upang makamit ang pag-aayos ayon sa kanilang angkop na
kailangan ng bawat isa at mga bata na hindi kailangan pumunta sa Korte.
Commission: ka mi shon - Komisyon
(1) Bayad ayon sa porsiyento ng benta gawa ng empleyado o ahente. (2)
Awtoridad ng isang tao maki-pagnegosyo sa ibang tao. (2) Pagpataw ng
katungkulan buhat sa gobyerno o korte upang gumawa ng aktong opisyal.
Common Law: ka mon lo - Batas Komon
Batas ayon sa tradisyon at kaugalian sa desisyon ng hukuman sa bawat kaso.
Competence: kam pi tens - Kakayahan
Mental na kapasidad ng indibidwal na unawain at sumali sa paglilitis o
transaksyon at kondisyong mental ng persona na magkaroon ng responsibilidad
sa kanyang pasiya o akto.
Complainant: kem pley nant -Ang Nagdedemanda
Ang taong mayroon legal na isyu o sumbong laban sa ibang tao. Ang biktima ng
isang krimen ay maaaring magdemanda laban sa naminsala.
Conference: kan fe rens Kumperensiya
Pagpupulong ng mga partido o kanilang mga abogado sa kaso upang maayos
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ang usapin.
Case conference: keys kan fe rens
Ang pagpupulong ng hukom, mga partido at kanilang abogado upang
kilanlin ang mga isyu na maaring ipagkasundo at mga isyu na hindi
magkasundo. Maaring pag-usapan din ang paraan upang malutas ang
pinagtatalunan.
Pre-trial conference: pri tra yal kan fe rens
Hindi pormal na pagpupulong bago ang paglilitis ng magkabilang abogado
at hukom. Ang pag-uusapan ay mahalagang bagay tungkol sa kaso.
Maaring maging simple ang mga isyu, tignan kung maaring maayos ang
paglilitis ng hindi na kailangang pumunta sa pormal na paglilitis sa korte,
at kung magkakaroon ng paglilitis, ilan ang araw na kailangan upang
matapos.
Confession: ken fes shon -Pag-amin/Pagtapat
Pag-amin/Pagtatapat ng pagkakasala sa krimen na ginawa sa hukuman.
Consecutive Sentence: ken se kye tiv sen tens -Sunod-sunod na SentensiyaKung ang isang tao ay naparusahan ng higit pa isang krimeng pagkakasala at
isang termino ng pagkakulong, sunod-sunod ang panahon. Ito ay magpapatagal
sa kanya sa kulungan.
Concurrent Sentence: en ke rent sen tens-Magkasabay na Sentensiya
Kung ang isang tao ay naparusahan ng higit pa sa isang krimeng pagkakasala
maaring ang haba ng panahon sa kulungan ay magkasabay. Ang resulta ay mas
kauntngi panahon sa kulungan.
Consent: ken sent - Pagsang-ayon
Pagsang-ayon o permisong gumawa ng isang bagay.
Consent order: ken sent or der - Konsentong Pag-ayon
Utos ng korte ang pasiyang inilagda sa kagustuhan ng bawat panig. Katulad rin
ng utos ng korte na ipapatupad kung mayroong ayaw sumunod.
Contempt of Court: ken tempt av kort-Contempt sa Hukuman
Anumang akto desakato sa dignitad ng hukuman
Contest: kan test - Salungatin
Salungatin o ipagdepensa sa isang usapin sa paglilitis.
Contract: kan trakt - Kontrata/Kasunduan
Kasunduagn maglilikha ng obligasyon ipa-iral ng batas. Ang batayan ng kontrata
ay pagkakasunduan ng magkabilang panig, konsiderasyon, kapasidad ng partido
at legal na kontrata ayon sa batas.
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Controlled Act and Substances Act: ken trowl akt end sab tans akt
Ito ay pederal na lehislatura ng Canada na kontrolin ang gamit ng droga at ibang
sangkap tulad ng cocaine at marijuana.
Conviction: ken vik shon - Kondenasyon
(1) Desisyon o hatol na kaparusahan ng korte. (2) Deklarayson ng hukuman o
jury sa pagkakasala ng isang taong inakusahan ng isang krimen.
Corollary Relief: ko rele ri ri lif
Karagdagang hiling para sa suporta ng asawa, suporta ng bata, pag-alaga at
pagbisita ng usaping diborsiyo sa Korte.
Costs: kost - Halaga
Salaping halaga na inutos ng korteng magbayad sa isang partidong nagsampa o
nagdepensa ng aksiyon sa korte o bayad sa korte dahil sa hindi pagsunod ng
direksyon ng korte.
Counsel: kawn sel - Abogado/Tagapayo
Isang abogadong nagbibigay ng payong legal o bilang representante.
Count: kawnt - Bilang
Sa kasong kriminal, bawat bilang ng alegasyon ng ibat-ibang krimen.
Court: kort - Korte
Isang institusyon o tribuna mayroong awtoridad na maghusga ng legal na usapin
sa pagitan ng mga partido at gawing utos ng hustiya sa sibil, kriminal o
administratibo at ibang bagay ayon sa batas ng bansa.
Supreme Court of Canada: se prim kort av Canada
Ito ang katas-taasang hukuman ng Canada at pinal na korteng apela sa
sistema ng hustiya sa Canada.
Court of Appeal: kort av epil - Korte ng mga Apelasyon
Pinakamataas na lebel ng korte sa bawat probinsya. Dinidinig nito ang
apela ng desisyon ng superyor na hukuman ng probinsya.
Superior Court of Justice: se pi ri yor kort av dzas tis
Bawat probinsya at teritoryo ay mayroon korteng superyor mayroong
ibang pangalan gaya ng Superior Court of Justice, Supreme Court at
Court of Queen's Bench. Ang mga korteng superyor ay mayroon
"katutubong hurisdiksiyon" ibig sabihin maari silang magdinig ng mga
kaso sa bawat bagay maliban na lamang kung ang bagay ay dapat
dinggin sa ibang lebel na korte. Ang korteng superyor ay maaring lumitis
ng seriosyong kriminal at sibil na kaso, kasama ang diborsiyo at kaso ng
malaking halaga ng pera. Sa Alberta, anuman litisin na mayroon halaga o
ari-arian higit pa sa $50,000.00 at maaring lamang dinggin sa Court of
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Queen's Bench. Ang korteng ito ay hukuman tagalitis/kriminal,
pampamilya o usapang sibil. Maaring marinig ang mga bagay na
bangkarote, kabuuang ari-arian at dependent taong may-sapat na
gulang.Sa Alberta, nadidinig ang apela buhat sa Provincial Court sa Court
of Queen's Bench.
Family Court: fa mi li kort/Korteng Pampamilya
Sa ilang probinsya ay pinag-isa ang korteng pamilya na maaring dinggin
ang lahat ng batas pampamilya sa isang korte. Sa Alberta, kapwa ang
Court of Queen's Bench at Provincial Court ay maaring dinggin ang bagay
na batas pampamilya.
Small Claims Court: is mol klems kort
Ang Small Claims Court ay dibisyong sibil ng Provincial Court of Alberta.
Maaring magpasiya ng usapin kasama ang pagbayad ng pera o pagbawi
ng personal na ari-arian na ang halaga ay hindi hihigit sa $50,000.00. Ang
alintuntunin at kapamaraanan ay simple at maaring sundin nila na hindi na
kailangan ng abogado.
Creditor: kre de tor -Kreditor
Partidong pinagkakautangan ng pera, kalakal o serbisyo ng ibang tao.
Criminal Code of Canada: kri me nal kowd av Canada - Batas Kriminal ng
Canada
Ang Aktong ito ay nagsasabi ng pagkakasalang kriminal at parusa sa paglabag
at pamaraang kriminal sa Canada. Ito ay batas na ginagawa ng Parlamento at
umiiral sa buong Canada.
Criminal Law: kri me nal lo -Batas Kriminal
Ang katawang batas sa Criminal Code of Code.Isang sangay ng hurisprudensiya
tungkol sa mga krimen at mga paglabag sa batas kriminal na kailangan usigin at
parusahan ng gobyerno.
Criminal Record: kri me nal re kord -Rekord Kriminal
Talaan/Buod ng kondenasyong kriminal ng isang tao.
Cross-Examination: kros eg za me ney shon -Balik-eksaminasyon
Ang masusing pagtatanong sa saksi ng kalabang panig.
Crown: krawn
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(1) Monarka o gobyerno. (2) Abogado ng gobyernong naglilitis ng kasong
kriminal sa ngalan ng gobyerno.
Crown Attorney: krawn e ter ni
Abogado ng gobyerno at nagsampa ng demanda at namamahala ng paglilitis sa
korte laban sa isang nasasakdal ng krimen.
Crown Prosecution: krawn pra se kyu tor -Taga-usig ng Gobyerno
Ang paglilitis ng abogado ng pamahalaan gaya ng Piskal laban sa isang taong
nasasakdal at dalhin siya sa paglilitis.
Custody: kes te di - Pagkakadakip/Pangangalaga
(1) Pagpapakulong sa isang tao nang dahil sa kapangyarihan ng batas. (2) Ang
pag-alaga sa mga bata at magpasiya ng karapatan at responsibilidad na maaring
ibigay ng korte sa isa or kapwa magulang kung sila ay maghihiwalay o diborsiyo.
Joint Custody – dzoynt kes te di - Magkasamang Pag-alaga ng Bata
Kung kapwa magulang ang may karapatan magpasiya na mahalaga sa
buhay ng bata,ang tawag dito ay magkasamang pag-alaga ng bata. Hindi
ibig sabihin na pareho ang panahon na poder sa bawat magulang. Ang
unang tirahan ng bata ay maaring nasa isang magulang at magkakaibang
tagal ng panahon sa kabilang magulang.
Shared Custody: sherd kes te di - Magkahati sa Pag-alaga
Isang situwasyon na ang panahon ng bata ay 40 porsiyento ng oras sa
pag-alaga ng magulang at kapwa magulang ay gumaganap sa
pasiya/desisyon tungkol sa bata.
Sole Custody – sowl kes te di - Solong Pag-alaga ng Bata
Kung isa lamang magulang ang solong nag-aalaga ng bata, ang tawag
dito ay sole custody. Nakatira ang bata sa bahay ng isang magulang na
mayroon responsibilidad at karapatang magpasiya ng importanteng bagay
sa buhay ng bata. gaya ng edukasyon, relihiyon at kapakanan. Mayroon
karapatang bumisita sa anak na bata at gumugol ng oras/panahon sa
kanya.
Split Custody – is plit kes te di - Paghahati ng Pag-alaga sa Bata
Kung ang magulang ay mga mayroong na hindi lamang isa,ang bawat
magulang ay maaaring mag-alaga ng isa o mas marami.Sinusubukan ng
korteng ihiwalay ang batang anak sa kanyang mga kapatid ng matanda
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ang gulang.
D
Damages: da midz -Bayad-Pinsala
Halagang hinihingi ng partido o gawad ng korte sa isang aksyong sibil, bayad sa
kapinsalaan o pagkawala.
Aggravated Damages: a' gre veyt da midz - Nagpapalubhang bayadpinsala
Danyos na gawad ng korte dahil sa hindi-pangkaraniwang kapisalaang
ginawa sa naghabla sa isa aksyon tort (maling sibil).
General Damages: dze ne ral da midz -Pangkahalatang Bayad-Pinsala
Danyos na pinsala para sa hindi-perang lugi naganap gaya ng sama ng
loob, paghihirap at hindi makagawa ng normal na gawain, etc.
Nominal Damages: na me nal da midz - Nominal/Hindi tunay
Nominal o kaunting perang gawad sa isang indibwal sa isang aksiyon
hindi malaki ang paghihirap o pagkawala na dapat mabayaran.
Non-Pecuniary damages: nam pe kyu ni ye ri da midz - Bayad-Pinsala
hindi nauukol sa pera
Pinsala na hindi maaring sukatin ng pera gaya ng bayad para sa sakit ng
damdamin at paghihirap.
Pecuniary damages: pe kyu ni ye ri da midz - Bayad-Pinsala Tungkol
sa Pera
Mga danyos na maaring sukatin nauukol sa pera gaya ng gastos na
binayad sa medikal para sa pananakit.
Punitive damages: pyu ne tiv da midz - Bayad-Pinsala Pagpaparusa
Danyos higit pa sa ordinaryong bayad-pinsala nagpaparusa dahil
benggatibo, malisya at malupit ang taong nagkasala.
Special damages: is pe shal da midz - Natatanging Bayad-Pinsala
Danyos sa pagkawala ng pangkabuhayan gaya ng pagkawala ng
sahod/kita, danyos sa ari-arian at gastos na medikal.
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De Novo (Hearing): De-no-bo
"Bago" Panibagong paglilitis ng hukuman sa isyu ng kaso na para bang hindi ito
nadinig at napasiyan nuong nakaraan.
Debtor: De-tor
Ang taong may-utang na salapi o ibang mahalagang bagay sa ibang tao.
Declaration: De kle-rey shon Deklarasyon
Parte ng pasiya, dekrito, o utos na naghahayag ng karapatan o obligasyon ng
mga partido sa paglilitis o opinyon ng korte ng tanong sa batas.
Defence: Di-fens -Depensa
Sagot na pagtangi sa sakdal na kriminal o sibil na pananagutan.
Defense Counsel: De-fens kawn sell
Abogadong nagtatangol para sa isang tao sa paglilitis.
Defendant: di fen-dant Nasasakdal
Ang taong inihabla o idinemanda sa aksyong sibil o akusado sa kasong kriminal.
Dependent: di pen dent
Ang taong umaasa ng suporta buhat sa iba, gaya ng suporta ng anak buhat sa
magulang, o maysakit na magulang may suporta sa may-edad na mga anak.
Deponent: De-pow-nent
Ang sinumang gumawa ng disposisyon o sinumpaang salaysay. Taong gumawa
ng apidabit.
Deposition: di po zi shon - Deposisyon
Pahayag na sinumpaang katotohanan o patunay o afidavit.
Direct Evidence: Di-rekt e vi dens
Ebidensiya (bagay na pangyayari ginamit upang patunayan o hindi patunayan
ang isyu sa kaso) -sa porma ng testimoniya ng saksi na aktuwal na nakita,
nadinig o hinipo ang bagay na tinatanong.
Direct Examination: Di-rekt eg za me ney shonTuwirang pagtatanong sa saksi ng partido tumawag sa kanya, sa paglilitis.
Discharge: Dis-chardz
Ma-absuwelto sa obligasyon legal. Sa batas kriminal, ibig sabihin, walang
kriminal rekord ang nagkasala, at bibigyan ng kapalit ng sentensiya kaysa sa
pagkulong
Absolute discharge: ab se lut dis-chardz
Ibig sabihin na kahit napatunayang nagkasala ang akusado, wala itong
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kondenasyon. At saka, pagkatapos ng isang taon, walang impormasyon
tungkol sa kanyang kriminal rekord ay ibibigay.
Conditional Discharge: ken dis she nall -dis-chardz
Ibig sabihin na kung ang akusado ay tutupad sa partikular na kondisyon
pinataw ng korte, walang kondenasyon ang ipapasok sa kanya at walang
impormasyon ang ipapabatid tungkol sa kanyang pagkakasala
pagkatapos ng 3 taon buhat sa araw ng kanyang discharge order.
Disclosure: dis klow zhur
Ang paglahad ng dokumento at iba pang impormasyon ng magkabilang panig sa
paglilitis sa korte.
Discovery: Dis ko ve ri
Obligasyon sa katalong partido sa sibil na paglilitis na ibunyag ang impormasyon
na esenyal/mahalaga para sa paghahanda ng himihiling na partido sa kasa at
tanging ang kabilang panig lamang ang nakakalam o may-posesyon.
Dismissal: dis mi sal
Ang pasiya ng huwes na pinawalang saysay ang aksyon, demanda o sakdal na
kriminal.
Disposition: dis pe zi shon
Ang pinal na determinasyon ng korte sa sibil na paglilitis o sakdal na kriminal.
Diversion: di ver zhon - Dibersyon
Ito ang paglipat ng kaso buhat sa pormal na sistema ng hustiya sa hindi pormal
na proseso kung ang mga kundisyon ay nakamit. Ang Krawn prosekutor ang
maaaring maglipat bago-ipasa ang sakdal or pagkatapos ipasa ang sakdal. Ang
programang dibersyon ay isang alternatibo sa prosekusyon, na kung saan ang
akusado ay gumagawa ng isang gawaing labas sa korte (katulad ng
pagseserbisyo sa komunidad) upang manatili ang hatol o iurong ng krawn.
Division of Property: Di vi zhon av pra per ti- Dibisyong ng Ari-Arian.
Sa kasong pampamilya, ito ang dibisyon ng pag-aari at pinansyal na
pananagutan sa separasyon, diborsiyo o kamatayan.
Divorce: di vors - Diborsiyo
Ito ang legal na terminasyon o katapusan ng kasal sa isang korte ayon sa batas
ng kanilang bansa.
Docket: Da-ket -Daket
(1) Opisyal na listahan ng kaso sa korte na didinggin sa isang partikular na
kuarto sa araw na iyon. (2) Ang rekord ng oras ng katagalang inukol sa kaso ng
kliyente.
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Domestic Violence: De-mes-tik va yo-lens
Pantahanang karahasan gaya ng abuso, bayolente, pagpilit, pag puwersa, at
bantang kilos o salita ng sinumang miyembro ng pamilya sa mga tao sa bahay.
Anumang karahasan sa malapit na pareha ay tinatawag na domestic violence.
Duress: Du-res
Ito ang pagpilit sa pamamagitan ng pag babanta na gawin ng isang tao o pigilan
sa paggawa ng isang akto.
Duty Counsel: Du-ti kawn sil
Ito ang abogadong binabayaran ng gobyerno, magbigay ng limitadong
serbisyong legal, kalimitang sa kriminal o pampamilya bagay sa batas sa mga
taong pumunta sa korte ng walang representante.

E
Endorse: en dors -Endorso
(1) Pagpirma ng isang dokumentong legal. (2) Pagpirma ng dokumento ng
nagbibigay pahintulot sa legal na pagsalin ng negosyableng dokumento buhat sa
isang tao para sa ibang tao. (3) Pagsang-yon sa isang bagay.(4)Kalakip na
dokumento nagbabago o nagdagdag dio.
Enforcement: en fors ment Pagtutupad
Ang aktong pagpili sa pagsunod ng batas, patarakan o utos ng korte.
Equalization Payment: ik wali sa yon pey ment
Ang prosesong sinusunod sa paghahati ng ari-arian ang mag-asawa. Ito ang
salaping binayad ng isang esposo sa kabila upang silang dalawa ay pantay ng
kanilang netong pag-aari naipon sa tagal ng kanilang kasal.
Estate: es teyt
Kabuuang ari-arian ng personang may utang o mayroong interes na legal dito.
Kalimitang tinatawag sa kabuuan ari-arian ng namatay na tao.
Evidence: e vi dens Ebidensiya
Impormasyon, pahayag o ibang bagay binigay sa paglilitis sa husgado, gaya ng
paglilitis upang patunayan o pabulaanan ang isang pangyayari.
Direct Evidence: di rekt e vi dens
Tuwirang ebidensiya ng pangyayari. Ebisdensiya sa porma ng testimonyo
ng saksi na aktuwal na nakakita, nakadinig o hinipo ang paksa ng
pagtatanong.
Expert Evidence: eks pert e vi dens
Testimonya ng isang eksperto sa isang larangan na propesyonal, sa
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agham o teknikal na paksa.
Hearsay evidence: hir sey e vi dens
Sabi-Sabi na ebindensiya na hindi alam ngunit kung ano ang kanilang
narinig sa iba. Ang pangkaraniwang patakaran, ang sabi-sabing
ebidensiya ay hindi puwedeng tanggaping ebidensiya.
Ex Parte: eks par te
Terminong Latin na ang ibig sabihin ay isang panig lamang. Tinutukoy ito sa
paglilitis ang isang panig ay hindi binigyan ng notisya o binigyan ng notisya
ngunit hindi dumalo.
Examination: ek sa me na syon
Ang pormal na pagtatanong na saksi sa isang paglilitis.
Exclusive Possession of the Matrimonial Home: eks klu siv po ses yon ng
bahay ma tre mow nial
Utos ng korte na bigyan ang isang esposo na tumira sa bahay ng matrimonya ng
ekslusibo sa kabilang esposo kung mayroong pag-alala sa kaligtasan.
Execution:
ek si kyu shon-- Isang proseso sa pagtupad ng utos ng korte.
Exhibit: ek si bit
Isang dokumento o bagay na ipinapakita sa Korte.
Expert: eks pert
Isang ekspertong indibidwal na mayroong espesyal na karunungan at kasanayan
tungkul sa isang paksa at pinayagan ng korte na sabihin ang kanyang opinyon
sa paksa o ebidensiya upang tumulong sa huwes.
Extraordinary Expenses: eks tra de ne ri eks pens
Terminong ginagamit tungkol sa suporta ng anak sa batas pampamilya. Ito ang
ekstra ordinaryong gastos sa pag-alaga at suporta ng anak.

F
Factum: fak tum
Ang nakasulat na sumaryo ng posisyon ng litigante sa paglilitis sa hukuman
sinasabi ang may katuturang bagay, batas at maikling argumento.
Family Court: fa mi li kort
Ang sangay ng korte umaksyon lamang sa bagay ng batas pampamilya. Sa
Alberta, kapwa ang Provincial Court at Court of Queen's Bench ay mayroon
Family Division.
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Family Law: fa mi li lo-Batas ng Pamilya
Grupo ng Canadian Law tungkol sa bagay pampamilya gaya ng kasal,
separasyon at diborsiyo, pag-alaga sa bata, pagdalaw, pag-uusap, suporta sa
anak at asawa, paghahati ng ari-arian ng matrimonio.
Family Law Act: fa mi li lo akt
Ang Family Law Act ng Alberta ay batas ng probinsya tungkol sa batas ng bagay
pampamilya gaya ng taga-alaga, kontak, paternidad, suporta ng batang anak,
paghihiwalay at iba pa. Hindi umaksyon sa kasal, diborsiyo, suporta sa esposo,
paghahati ng ari-arian na matrimonio o pag-alaga sa bata, pagdalaw at suporta
sa anak ng kasalan. Ang mga bagay na ito ay saklaw ng Divorce Act na
lehislasyong pederal.
Fees: fis
Bayad para sa serbisyo. Kasama nito ang bayad sa korte na kailangang bayaran
sa paglilitis.
Fiduciary: fi du shi ye ri
Isang tao na may tungkilin mamahala ng ari-arian ng iba (tinatawag na
beneficiary) ayon sa tiwala sa mabuting kalooban at katapatan na kailangan.
Final Order: fay nal or der
Pinal na utos o pasiya tumatapos sa kaso.
Financial Statement: fi nan si shal is teyt ment
Pormal na rekord ng kita, gastos, ari-arian at utang at kapanagutan ng tao,
negosyo o ibang katauhan.
Fine: fayn
Multang salapi na ipinataw sa indibidwal na may kondenasyon na krimen o mas
maliit na pagkakamali.
G
Garnishee: gar ni shi
Ikatlong partido gaya ng bangko o employer na ang kanyang pinanghahawakan
ari-arian o salapi ay dapat ibigay sa korte upang mabayaran ang mga kreditor ng
taong may-utang.
Garnishment: gar nish ment
Legal na proseso ng pagkakautang na mayroong utos ng korte na hilingin sa
isang ikatlong partido, gaya bangko o employer na ibayad sa kanya ang pero o
ari-ariang hawak nila.
Guardian/Guardian ad litem: gar diyan-gar diyan ad li tem
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Taong binigyan ng batas ng kapangyarihan at tungkulin ng pag-alaga ng isang
tao at pangangasiwa sa kanyang pag-aari o karapatan dahil wala siyang
kakayahan pangasiwaan ang sariling kapakanan
Guilty: gil ti
Ang estado na napatunayan ng korte na may responsibilidad ang akusadong
gumawa ng pagkakamaling krimen o ang pag-amin ng aksusado sa sakdal at
sinabing "May-sala."
H

Hearing: hi ring - Pagdinig
Paraan ng paglilitis sa korte o ibang nagbibigay-pasya o opisyal, gaya ng
ahensiya ng gobyerno.
Hearsay evidence: hir sey - e vi dens
Sabi-sabi na ebidensiya na hindi alam kung ano kanilang narinig sa iba.Ang
pangkaraniwang patakaran ay ang sabi-sabi na ebidensiya ay hindi puwedeng
tanggapin bilang ebidensiya sa korte.
Holograph Will: ha le graf wil
Huling habilin na nasa sulat kamay, may petsa at pinirmahan ng gumawa ng Will
(atestador). Ang ang holograph Will ay maybisa sa Alberta ngunit walang-bisa sa
maraming probinsya ng Canada.
Homicide: ha me sayd
Pagpatay ng tao. Kasama dito ang sakdal na first-degree murder, second-degree
murder, infanticide (pagpatay ng sanggol) at man slaughter (pagpatay ng tao na
hindi sinadya o tinangka). Ito ay malubhang pagkakasalang kriminal.
Hybrid offence: hay brid o fens
Paratang na kriminal na mayroon opsiyon ang prosekusyon na sundin ang
tinatawag na summary conviction offense sa paraan na madalian at walang
pagkaka-antala tungkol sa ordinaryong pagdinig o indictment. Ang summary
conviction procedure ay ayon sa summary conviction offense at ang indictment
nito ay ayon sa tinatawag na indictable offense.

I
Illegal: i li gal
Labag sa batas.
Imprisonment: im pri son ment
Pagkakulong o pagkakabilanggo.
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Imputed income: im pyut in kam
Sa bagay ng batas pampamilya, kung ang korte ay may opinyon na ang isang
partido ay hindi tunay at tamang kita upang malaman ang halaga ng suporta sa
anak, maaring ipatukoy ang ganoong kita sa na mas mataas pa sa aktuwal na
kinikita. Ito ay ginagawa upang mapigil ang intensyon na bawasan ang kinikita o
kusang nananatilng walang trabaho o liitan ang kinikita upang makaiwas sa
pagbayad ng suporta sa bata.
In Camera: in ka me ra
Isang pagsasalitang Latin. Ang Ibig sabihin ay "nasa silid/kuarto". Legal na
termino na kahulugan ay palihim. Karaniwan ang paglilitis sa korte ay bukas sa
publiko. Ang paglilitis na "in camera" ay kung pagbawalan ang publiko o
mamahayag sa korte upang alagaan ang pribasya ng litigante.
Incarceration: in kar se reyt shon
Pagkulong sa bilangguan; pagkabillango
Indictable Offence: in dayt tabol o fens
Mas malubhang pagkakasalng kriminal na nagdadala ng mas marahas na
parusa gaya ng mas matagal na panahon sa kulungan o mas mataas na multa.
Indictment - in deyt ment - Sakdal/Demanda
Ang sakdal ay nakasulat na sakdal laban sa akusadong gumawa ng krimen na
tinatawag na indictable offense. Ang uri ng sakdal na ito ay karaniwang linilitis sa
mataas na hukuman (Court of Queen's Bench of in Alberta).
Information: in fer mey shon - Impormasyon
Akusasyon laban sa isang akusado ng isang krimen, sinumpaan ng isang opisyal
na pang kapayapaan o pulisya. Ginagamit ito sa Provincial Court upang
umpisahan ang paglilitis sa akusado.
Injunction: in dzangk shon
Isang utos na nagbabawal sa pagganap ng isang bagay na ayon sa hukom ay
dapat o hindi dapat isagawa habang hindi pa natatapos ang pagdinig sa usapin.
Inquest: in kwest - Pagsisiyasat
Pagsisiyasat ng Coroner o medical examiner sa dahilan ng bayolenteng
kamatayan o kamatayan nangyari sa nakakapag dudang sirkumstansiya.
Insolvency: in sal ven si - Insulbensiya
Hindi makapagbayad-utang sa panahon ng pagbayad.
Interest Rate: in trest reyt
Ang porsiyento ng utang na dapat bayaran ng nanghiram sa paggamit ng pera
ng nagpahiram.
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Interim or interlocutory order: in te rim o in ter lo ko ri or der
Pansamantalang utos ng hukuman na may limitadong taning, kalimitang
hanggang walang huling pasiya pagkatapos madinig ang buong kaso at
magbigay ng huling pasiya/ pinal na order.
Intestate: in tes teyt - Intestado
Taong namatay ng walang balidong testamento.
J
Joint Custody: `dzoynt kas te di - Magkasamang Pag-alaga ng Bata
Kung kapwa magulang ang may karapatan magpasiya ng mahalaga sa buhay ng
bata, ang tawa dito ay Joint Custody. Hindi ibig sabihin na pareho ang panahon
sa poder sa bawat magulang. Ang unang tirahan ng bata ay maaring nasa isang
magulang at ang ibang tagal ng panahon ay sa kabilang magulang.
Joint Liability: dzoynt la ye bi le ti
Kung mayroong dalawa o maraming tao namay pananagutan. Magkasama sa
utang pero kanya-kanya ang obligasyon ng magbayad.
Judge: dzadz - Hukom
Isang opisyal na publiko mayroong edukasyon at pagsasanay sa batas at
namamahala sa isang hukuman na magpasiya sa bagay na legal.
Judgment: dzadz ment
Ang pasiya ng korte tungkol sa karapatan at pananagutan ng mga partido sa
aksyong legal o paglilitis.
Default Judgment: di folt dzadz ment
Isang pasiyang pinasok laban sa defendant na hindi sumagot o nagbigay
na depensa labang sa hinihingi ng plaintiff sa demanda sa kanya,
kalimitan ay ang hindi pagsipot sa araw ng paglilitis.
Summary Judgment: sa me ri dzadz ment
Isang hatol na binigay ng korte para sa isang partido at laban sa partido
na sumaryo dahil sa halaga ng napatunayan ebidensiya, na hindi
kailangan ng buong paglilitis.
Judgment Creditor: dzadz ment kre de tor
Isang partidong pinagkalooban ng pera sa ilalim ng hatol laban sa kabilang
panig.
Judgment Debtor: dzadz ment de tor
Ang partidong may utang at natalo sa kaso at dapat magbayad ng pera sa
kabilang panig.
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Judicial Interim Release: dzu di shal in ter rim ri lis
Paglaya sa pagkakulong ng isang indibiduwal na akusado ng krimen bago ng
paglilitis. Ang paglaya ay walang kundisyon maliban na lamang kung mayroon
ipapakita ang prosecutor na kundisyon. Ang judicial interim release ay hindi
pinapayagan para sa malubhang kriminal na pagkakasala, halimbawa, murder o
treason.
Jurisdiction: dzu res dik shon - Hurisdiksyon
Awtoridad ng hukuman na magpasiya ng bagay na legal.
Jury: dzu ri
Grupo ng mamamayang pinili ng walang tiyak na paraan buhat sa
pangkalahatang populasyon at pinagsama upang tumulong sa hustiya at pasiya
kung anong panig ng istorya ng ebidensiya na sa kanilang opinyon ay ang
"katotohanan"sa magkaibang ebidensiya ng bawat panig.
Justice: dzas tis
(1) Isang huwes sa hukuman (2) Prinsipyo ng batas na nagbibigay sa bawat tao
na tumanggap ng nararapat na sistema na hustisya.
Justice of the Peace: dzaz tis of da pis
Isang hustiyang opisyal mayroon awtoridad gumawa ng partikular na akto gaya
ng pagbigay ng warrant, magpasiya sa aplikasyon ng piyansa, makinig ng
pagliitis ng hindi malubhang pagkakamali.
L
Law: lo - Batas
Sistema ng patakaran umiiral sa lahat ng institusyong sosyal/panlipunan
namamahala ng pag-uugali. Batas ay binubuo ng batas/akto ng lehislatura,
alintuntunin at regulasyon ng kinatawan ng ehekutibo at prinsipyo ng mga pasiya
ng korte.
Lawyer: lo yer
Isang taong mayroon pagsasanay sa batas at mayroon lisensiya buhat sa Law
Society na magbigay ng payong legal o maging representante ng iba sa paglilitis.
Leave: liv
Permiso buhat sa huwes na gumawa ng aksyon sa paglilitis na kailangan ng
pagliban o abala.
Legal Aid: li gal eyd
Isang organisasyong mayroong pondo upang magbigay ng libre o hindi
magastos na pag asisteng legal sa mga indibidwal na hindi kayang magbayad ng
serbisyo ng abogado dahil sa kanilang pinansiyal na katayuan.
Legislation: la dzis ley shon
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Nakasulat na batas na pumasa sa lehislatura. Tinatawag din ito na batas or akta.
Liability: la ye bi le ti
Isang legal na obligasyon/pananagutan ng isang tao.
Absolute Liability: ab se lut la ye bi le ti
Ito ay pananagutan para sa pagkakasala na walang depensang
magagamit.
Joint liability: dzont la ye bi le ti
Ito ay sitwasyon ng mayroong dalawa or maraming partido kasosyo sa
reponsibilidad gaya na isang pangyayari o akto nagresulta ng danyos sa
ibang tao.
Limited Liability: li me ted la ye bi le ti
Pananagutan na limitado sa batas o kontrata ng mga partido. Halimbawa
pananagutan pinansiyal ng partner sa partnership business, may restrikto
ayon sa puhunan binigay sa negosyo.
Several Liability: `se ve ral la ye bi le ti
Indibiduwal na pananagutan ng isang tao hiwalay sa iba.
Strict Liability: is trikt la ye bi le ti
Pananagutan ng indibiduwal dahil may pinagbabawal na akto o omisyon
ay nangyari. Hindi kagaya ng absolute liability offense, ang depensa na
walang intensyon at kapabayaan ay maaring magamit sa ilang bagay,
laban sa strick liability offence.
Vicarious liability: vi ke ri yus la ye bi le ti
Nangyayari kung ang isang partido ay mananagot sa aksiyon ng ibang
tao. Karaniwan, ito ang responsibilidad ng amo para sa kilos ng
empleyado na ginagawa sa pagganap ng kanilang trabaho.
Limitation Period: li me tey shon pi ri yod
Ang takdang panahon upang magdala ng demanda sa korte kung hindi ay
mawawala ang kanilang karapatan para gawin ito.
Litigation: li ti gey shon-Litigasyon
Paraan ng paglilitis na hindi kriminal, sa harap ng korte or tribunal.
M
Master: mas ter
Partikular na opisyal hinirang ng korte na tumulong, karaniwan ay magbigay ng
nalalamang katotohonan o desisyon tungkol sa mga bagay na tinukoy ng korte or
lehislasyon.
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Matrimonial Home: ma tre mow ni al hown
Bahay ng mag-asawa pagkatapos ng kanilang kasal. Maaring ito ay pag-aari,
paupahan o nag-rerenta ng isa o kapwa mag-asawa.
Mediation: mi di yey shon – Pamamagitan
Isang porma ng alternatibong dispute resolution (ADR) ng partido ng kaso sa
harap ng ikatlong panig may hangaring ayusin ang paglilitis. Ang ikatlong-partido
ay tawag na tagapamagitan.
Mediator: me di ye tor
Ikatlong tao na nakialam sa pagitan ng nagtatalong partido, na mayroon silang
pahintulot, upang ayusin ang kanilang pinagtatalunan.
Mens Rea: mens ria
Pangkaraniwan, mayroon dalawang batayan ng pagkakasala -hangaring kriminal
at mapanirang akto o omisyon. Mens rea ay ang hangaring kriminal, o may
salang budhi.
Mentally Incapable: men ta le in key pe bol
Sa ilalim ng batas ang isang taong walang kakayahang pangkaisipan o
maunawaan ang katuturan ng impormasyon at ang kalalabasan ng kanilang
desisyon/akto.
Minor: may nor - Menor de edad
Isang kabataan wala sa edad ng mayorya. Sa Alberta, Manitoba, Ontario,
Quebec, Saskatchewa, at Prince Edward Island ang edad ng mayorya ay 18
anyos, sa kabilang banda, sa British Columbia, Yukon, Northwest Territories,
Nunavut, Newfoundland, Nova Scotiaat New Brunswick ang edad ng mayorya ay
19 anos.
Minutes of Settlement: mi nits av se tel ment
Isang dokumentong mayroong estipulasyon pinagkasunduan ng partido sa
paglilitis at kanilang nilagdaan. Ang mga partido ay maaring i-file ang dokumento
sa korte upang makamit ang isang consent order o aprobahan and order ng
pinagkasunduan.
Misrepresentation: mis re pri ta shon Misrepresentasyon
Huwad, kapabayaan, ohindi kumpletong pahayag o maling representasyon ng
materyal na bagay.
Mitigation: mi te geyt shon
Obligasyong legal ng taong nagdedemanda ng danyos, na pagaain n ay danyos
sa pagkuha ng makatwiran hakbang.
Motion: mow shon - Mosyon
Pormal na hiling sa judge para isand order or pasiya/hatol.
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N
Neglect: nig lekt - Neglect
Hindi pag-ganap ng tungkuling mag-ingat.
Negligence: neg li dzens
Ang hindi paggawa na pag-iingat ng isang makatwiran tao ay gagawin sa tulad
na kalagayan.
No Contact Order: now kontak or der
Tinatawag din na utos sa pagpigil, at isang pagbabawal sa tao na huwag
kontakin na direkta o hindi direkta, pisikal o berbal ang isang tao.
Nominal Damages: na me nal da midz - Nominal//banggit
Nominal o kaunting perang gawad sa isang indibidwal sa aksiyong hindi malaki
ang paghihirap o pagkawala na dapat mabayaran.
Non-Pecuniary Damages: nun pe kyu ni ye ri da midz - Bayad Pinsala hindi
nauukol sa Pera
Danyos/pinsala na hindi maaring sukatin sa pera gaya ng bayad sa sakit ng
damdamin at paghihirap.
Notary/ Notary Public now te ri/now te ri pab lik- Notaryo/ Notaryo Publiko
Sinumang awtorisado na maghanda, patotoo at sertipikahan ng kanya tatak
kamay ng ilang klaseng dokumento upang bigyan sila ng patunay at
awtentisidad.
Notice: now' tis - Notisya
Ang patalastas o anunsiyo na dapat ibigay sang-ayon sa hinihingi ng batas.

O
Oath: owth - Sumpa
Akto ng pagpapatibay na magsasabi ng katotohanan o gumawa na isang
aksiyon.
Offence: e fens' - Pagkakasala
Isang akto o omisyon na pinagbabawal ng batas.
Hybrid offence: hay brid o fens
Paratang na kriminal na mayroon opsiyon ang prosecutor sa paraan na
madalian at walang pagkaantala o pormal na sakdal ayon sa batas.
Indictable Offence: in' dayt ey bol e fens'
Ito ay mas malubhang pagkakasala at mayoon mas mabigat na parusa.
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Quasi-Criminal Offence: kwey' zay - kri' me nal e fens
Hindi kriminal na pagkakasala na labag sa regulasyon ng pederal,
probinsyal o lokal na batas ng gobyerno.
Regulatory Offence: re gye ley'tori e fens'
Isang aktong omisyon na hindi likas na imoral o bawal nguit ilegal dahil
pinagbabawal ng batas. Halimbawa, lampas na takdang tulin ng
sasakyan, pag-inom sa publika, pag hanting, pamimingwit pangangaso,
Summary Conviction Offence: sa' me ri ken vik shon e fens'
Mas mababa ngunti seryosong sakdal kaysa mas grabeng sakdal dahil
ang parusa ay hindi gaano katagal na pagka-bilanggo at mas maliit na
multa. Ang pinamakamataas na parusa sa tinatawagan na summary
conviction ay sentensiya ng anim (6) na buwan sa kulungan, multa na
$5,000.00 o kapwa bilanggo at multa.
Omission: ow mis' shon- Omisyon
Ang hindi pagtupad sa dapat na gawin na akto ngunit hindi ginawa na omisyon o
kusang pagbabaya.
Order: or' der - Utos
Pormal na nakasulat na direksyon ng isang miyembro ng hudikatura; isang
pasiya ng korte.
Final Order: fay' mal or' der - Huling Pasiya
Ang isang pasiya/hatol tumatapos sa usapan ng karapatan at
kapanagutan ng mga partido.
Interim or Interlocutory Order: in' te rim or' der o in ter la'kye te ri or' der
Pansamantalang utos ng hukuman, na mayroon limitadong tagal, hanggat
hindi naririnig ng korte na madinig ang buong kaso at magbigay ng huling
pasiya.
Probation Order: prow bey' shon or' der
Pansamantalang pagpapalaya sa bilanggo utos ng hukom matapos na
siya'y masentensiyahan sa pangangasiwa ng opisyal ng korte na opisyal
sa probasyon.
Restraining Order: ris trey -nin or' der - Utos na Pagpigil
Isang utos na nagbabawal sa paggawa ng isang bagay. Halimbawa, utos
sa batas pampamilya-pagbabawal sa isang tao na takutin o kausapin ang
kanya esposa/esposo o mga anak, o isang utos na pagbawalan ang
pagbebenta ng ari-arian tungkol sa paghahati ng ari-arian na kanilang
matrimonyal naka-pending sa korte.
Restitution Order: res te rey' shon
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Utos ng korte sa na sentesihan ang nagkasala na bayaran ang biktima sa
pag-sauli, kumpunihin o palitan ng ari-arian na nawala o nasira na resulta
ng krimen.
Support Order:se port' or' der
Isang utos ng kailangan magbayad ang isang tao ng permanenteng
halaga bilang suportang pinansyal sa taning na panahon, para sa
esposo/esposa o kapareha at/o mga anak.
Temporary Order: tem' pe re ri - or' der
Isang utos ng korte na maybisa ng maikling panahon hanggang magbigay
ng huling pasiya ang korte.
P
Pardon: par' don
Isang proseso na ang kriminal rekord ng kondenadong kriminal, naka kumpleto
ng sentensiya, ay maaring alisin sa Canadian Police Information Centre,kung
mayroong kriminal record check para sa empleo o ibang dahilan.
Parenting Plan: pe ren tin plan
Nakasulat na kasunduan ng kapwa magulang na nagpapaliwanag ng kanilang
plano para mag-alaga sa mga anak pagkatapos ng kanilang paghihiwalay.
Parole: pe rowl'
Pagpapalaya mula sa bilangguan na may kondesyon matapos pagsilbihan ang
bahagi ng sentensiya. Dapat sundin ng bilanggo ang kundisyon na kanyang
pagkalaya superbisyon ng isang parole officer.
Party: par' ti -Partido
Isang taong partido sa transaksyon o kontrata; isang taong tuwirang kasali sa
isang legal na aksyon.
Payor: pey'yor
Ang magbabayad o mayroong obligasyon magbayad ng halaga sa isang tao, sa
ilalim ng utos ng korte o kasunduan.
Peace Bond: pis band
Isamg utos buhat sa korteng kriminal na kailangan sundin at kapayapaan at
manatili ng mabuting pagkilos sa loob ng taning na panahon.
Peace Officer: pis o' fi ser
Isang opisyal na magtrabaho upang itaguyod at ipatupad ang batas at
regulasyon sa Alberta at mayroong kapangyarihan mag-aresto; isang police
opisyal.
Perjury: per dzuri'
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Isang krimen nangyayari kung ang isang tao ay sinadyang magsinungaling sa
ilalim ng panunumpa.
Plaintiff: pleyn' tif
Isang taong nagdedemanda o magsimula ng aksyon sa korte laban sa kapwa.
Plea: pli
Pormal na sagot ng akusado sa paratang sa korte kriminal sa habla ng crown
prosecutor. Maaring sabihin ng akusado "Maysala" sa pag-amin sa paratang o
kaya sumagot ng" Walang Sala"sa pagtangi ng paratang sa kanya.
Plea Bargain: pli bar'gen
Negsosayon sa pagitan ng akusado (karaniwan sa pamamagitan ng kanyang
abodado) at crown prosecutor na magbigay ng rekomendasyonsa korte ng hindi
marahas na sentensya katumbas sa kanyang pag-amin ng pagkakasala.
Anuman negosasyon ay dapat may aprobahan ng korte.
Pleading: pli' ding
Nakasulat na alegasyon at batas ng mga partido sa usapin iniharap sa korte
bilang suporta sa kanilang demanda o depensa sa demanda.
Power of Attorney: pa' wer av e ter' ni
(1) Kung ang may-ari ng ari-arian ay nagpahintulot sa isang tao na gumannap at
magpasiya tungkol sa naturang ari-arian, ang pahintulot na iyon ay tinatawag na
"power of attorney" (2) Isang kasulatang legal nagbibigay ng karapataan
gumanap bilang ahente o kinatawan.
Precedent: pre' se dent
Isang pasiya ng korte binigay upang maging pagka-sumundan, pamarisan sa
mga sumusunod na usapin.
Preliminary Inquiry:pri li' me ne ri -in kway' ri
Ang pagdinig ng Provincial Court para tiyakin kung angang taong inihabla sa
isang krimen ay kailangan litisin sa nasa turang habla. Kailangang ang
preliminaryo o paunang pagdinig ay kailangan lamang sa tinatawag ng indictable
offence.

Pre-sentence Report:
Isang pag-uulat sa personal na historya ng akusado. Isaalang-alang ng judge
itong ulat bago magbigay ng sentensiya para sa nakondenang akusado.
Pre-Trial conference: pri tra yal kan fe rens
Hindi pormal na pagpupulong na bago ang paglilitis ng magkabilang panig na
abogado at judge bago ang paglilitis. Ang layunin ay pag-usapan na
magkasundo sa pinagtatalunan. Kung walang posibilidad na may resolusyon at
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magpasiya ang partido tumuloy sa paglilitis, ang tuon ay ang paghahanda para
sa paglilitis. Susubukan ng partido na maigsi ang pinatatalunan isyu,
pananagutan at karapatan ng mga partido at sukatin ang tagal ng paglilitis.
Prima Facie: pray' me fey'shi
Terminong Latin na ang ibig sabihin ay “unang tingin”. Sa batas, ginagamit ito
upang ilarawan na mayroong supisyenteng magpapatunay sa isang katotohanan
o magtataas ng isang akala maliban na lamang kung ito’y disaprobado. (Eg.
“Unang Tingin” na ebidensya ay kailangan upang ang hukom o huwes ay hinde
magpawalang saysay ng isang kaso.
Pro-Bono Services: prow bo-now ser' vis
Terminong Latin na ibig sabihin ay serbisyong isinasagawa ng propesyonal na
libre para sa kabuihan ng madla, bilang serbisyo sa publiko.
Probate: prow' beyt'
Isang dokumento ng pagpapatibay ng Korte sa huling habilin/testamento ng
namatay at taong nahiran sa Testamento bilang estate trustee, ay mayroon
awtoridad ipatupad na mangasiwa sa kabuuang ari-arian ng namatay.
Probation Order: prow bey' shon or' der
Isang utos ng judge na payagan palayain ang akusado sa pagkabilanggo ngunit
sa ilalim na superbisyon ng korte.
Proceeding: prow si' ding
Ang proseso/aksiyon sa korte or tribunal na sinumulan upang makamtan ang
remedyong legal o ipatupad ang batas.
Prohibition: pro we bis'shon
Isang legal na pagbabawal sa paggamit ng isang bagay gaya ng droga o laban
sa isang pagkilosl o pagasal.
Prohibition Order: pro we bis' shon or'der
Utos sa pagpigil na pagbabawal sa pagganap ng isang bagay.
Writ of Prohibition: rit av pro we bis'shon
Ito ay isang prerogatibong writ at pambihirang remedyo. Isang utos buhat
sa superyor na korte sa mababang lebel ng korte or tribunal na
nagbabawal an ipagpatuloy ang paglilitis o magpasiya sa usapin dahil
wala ito legal na awtoridad o hurisdikyon gawain ito.
Property: pra' per ti-Ari-arian
Bungkos ng karapatan at pakinabang sa isang bagay na maaring angkinin, magari at gamitin.
Real Property: ri' yal pra' per ti
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Lupain at lahat ng bagay nakadikit gaya ng gusali at punongkahoy.
Personal Property: per' se nal - pra' per ti
Anumang bagay na hindi ari-ariang real ay ari-ariang personal gaya ng
kotse, alahas, pera, etp. Tinatawag din ito na chatel.
Prosecute: pro' se kyut - Usigin
Mag-usig sa hukuman laban sa isang akusado ng krimen.
Prosecution: pra se kyu' shon - Prosekusyon
Paglilitis sa hukuman laban sa isang tao akusado ng krimen.
Prosecutor: pra se kyu' tor - Abogadong Taga-usig
Abogadong na itinalaga ng gobyerno upang magsagawa ng paglilitis laban sa
taong akusado ng krimen. Siya ang publikong opisyal ng gobyerno, ang tawag
dito ay Crown Prosecutor.
Punitive Damages: pyu ne tiv da midz - Bayad-Pinsala Pagpaparusa
Danyos higit pa sa ordinaryong bayad-pinsala at bayad upang parusahan ang
taong nagkasala.

Q
Quash: kwash
Magpawalang -saysay o gawin walang-bisa (e.g. ang pasiya/sakdal
R
R v. (name of the defendant) / The Queen v (name of the defendant):
R v. (neym av di fen' dant) /dikwin v(neym av(neym av di di fen'dant)-R
v.(pangalan ng akusado) The Queen v (pangalan ng akusado)
Sa pamamaraan sa paglilitis nng kriminal, ang estado ang nag-uusig ay abogado
sa pangalan ng Reyna para sa letrang "R" Ang R ay para sa Hari or Reyna na
kasalakuyang monarko. Ang letrang "v" ay tumatayo "laban sa akusado."
Recipient: re si' pi yeng
Sa bagay na batas pampamilya, ang taong tumatanggap or dapat tumanggap ng
pera o suportang pinansyal ayon sa utos ng korte o kasunduan.
Reciprocating Jurisdiction: re si' pre key tin dzu res dik' shon
Ang probinsiya at ibang bansa na mayroon kasunduan ng magkabilang panig na
reconisyon at ipa-iral sa kanilang jurisdiksyon, ang utos sa suporta at kasunduan
ginawa sa ibang jurisdiksyon.
Recognizance: ri kag' ne zans
Page 30 of 39

(1) Pormang nagsasaad ng kondisyon na panagot sa paglaya sa piyansa o
peace pond;(2) Pagpatunay ng taong nagbibigay ng piyansang salapi utang sa
korte kung hindi masusunod ang mga kondisyon ng piyansa pagpapalaya.
Registrar: re dziz trar
Opisyal na mayroong responsibilidad na mamahala sa korte. Kasama sa
responsibilidad ang magbigay at itala ang dokumento ng korte at mentenahin
ang rekord ng korte.
Regulation: re gye ley' shon - Regulasyon
Regulasyon takda ng gobyerno/ahente ng gobyerno sa lahat ng lebel,
munisipiyo, estato at pederal sa ilalim ng awtoridad pagpasa na pananagutan ng
lehislasyon. Ang regulasyon ay pinatutupad ng batas.
Relief: ri lif'
Pangkalahatan tawag para sa remedyong kaginhawahan na maaring hingin ng
taong nagdedemanda at maaring bigyan ng korte.
Remand: ri mand' Ipabalik
(1) Ibalik ang kaso sa mababang korte ng pinagmula ng apela, kasama ang
instrukyon kung ano ang dagdag na proseso ang kailangan.(2) Pabalikin ang
preso o akusado sa pagkabilanggo upang maghintay ng paglilitis/trial o dagdag
na imbestigasyon.
Remedy: re' me di
Paraan legal para ipatupad ang karapatan o magkaroon ng danyos sa gawang
mali kaginhawahan
Reply: ri play'-Sagot
Sagot o tugon sa paghahabol/kahilingan
Rescind: ri sind' - Pawalang Bisa
Ang pagwawalang bisa ng kontrata mula sa magkabilang partido, pagkakaroon
ng walang kapangyarihan at epekto. Na kung saan ang isang partido lang ang
nagpawalang bisa, ito’y tinatawag na “paglabag”.
Respondent: ris pan'dent
Ang paratidong sumasagot o tumutugon sa paghahabol laban sa kaya ng
nagdedemanda sa korte.
Review Board: ri vyu' bord
Bawat Probinsiya ay may lupon ng experto na tinatawag ng Review Boards. Ang
Review Board ay nagsusuri at pangasiwaan ang disposiyon tungkol sa akusado
na dahil mayroong sakit sa isip/disalibilidad, ay nakitang walang kriminal na
pananagutan (Not Criminally Responsible) o may depekto sa utak (Unfit to Stand
Trial) para sa paglilitis sa sakdal na paratang.
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S
Seal: sil -Tatak
(1) Tatak sa wax/pagkit o anumang bagay na maaring tatakan sa dokumento;(2)
Tatak nakalagay sa dokumento na lagda ng korporasyon o ibang legal na
katauhan.
Search Warrant: serch wo' rant
Utos ng korte binigay sa opisyal na nagpapatupad ng batas na pumasok at
maghaluglog sa tao upang magsamsam ng ebidensiya na krimen o tangkang
krimen.
Security: si kyu' re ti
Bagay na seguridad sa pagtupad ng obligasyon o batas.
Security for Costs: si kyu' re ti for kost'
Bayad o depositong pera sa korte ng partido sa legal na aksyon sa ilalim ng utos
ng korte upang magamit sa pagbayad ng gastos sa kabilang panig na nanalo sa
kaso, ayon sa uto ng korte.
Seizure: si' zhur
Aktong pagsamsam ng ari-arian na walang pagsang-ayon at labag sa loob ng
may-ari sa ilalim ng utos ng korte o batas, na isang opisyal na publiko na
nagpapatupad ng batas.
Sentence: sen' tens - Hatol
Ang parusa binigay sa taong nahatulan ng krimen.
Conditional Sentence: ken dis' she nal sen' tens
Ang judge ay maaring mag-utos na ang taong nahatulan na sentensiya
pagkulong (hindi bababa sa dalawang) (2) taon ay magsilbi habang naninirahan
sa komunidad ayon sa ilang kondisyon at superbisyon ng opisyal ng korte.
Consecutive Sentence: ken se kye tiv sen' tens
Sentensiya tumatakbo ng sunod-sunod sa kaso na mayroon higit na isang
sentensiya.
Fine: fayn - Multa
Halagang babayaran sa isang lumabag sa batas bilang kaparusahan.
Imprisonment: im pri' zon ment
Pagkulong, pagbilanngo sa piitan o kulungan.
Intermittent sentence: in ter mi' tent sen' tens
Isang sentensiya ng pagkulong na patigil-tigil (kalimitan Biyernes ng gabi
hanggang Linggo ng gabi). Sa ilalim ng Batas Krimnal, ang judge ay maari
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maghatol ng patigil-tigil na sentensiya kung ang pagkulong ay 90 na araw o mas
mababa. Kalimitang, ang patigil-tigil na sentensiya ay binigay ng kort upang
makapagpatuloy sa empleo o pag-aaral.
Probation: prow bey' shon
Sa ilalim ng Utos na hatol ng judge ang nasentensiyang nagkasala ay lumaya sa
pagkakakulong ngunit mayroon superbisyon ng korte.
Restitution: res te tu'shon - Restitusyon
Utos ng korte sa nagkasala na isauli sa may-ari ang ari-arian o katumbas na
halaga ng nawalan o nasirang ari-arian, o magbayad ng gastos sa kumpuni o
kapalit ng nasirang ari-arian, o magbayad ng nawalang kinita.
Separation: se pe rey' shon - Separasyon
Ang mag-asawang namumuhay na separado at hiwalay at isa ay nais na taposin
ang relasyon.
Separation Agreement: se pe rey'shon e gri' ment
Isang kasunduan na mag-asawa na nagsasabi ang karapatan at responsibilidad
ng isa't-isa tungkol sa pag-alaga ng anak, pagbisita, suporta sa anak at asawa at
maaring pag-usapan ang dibisyon ng ari-ariang matrimonyo sa kanilang
paghihiwalay.
Several Liability: se' ve ral la ye bi' le ti
Magkakahiwalay na pananagutan ng mga partido sa kanilang akto o omisyon.
Sheriff: she rif'
Opisyal ng korte mayroon responsibilidad na magpatupad ng utos ng korte,
mamahala at ibiyahe ang preso sa korte at kaligtasan ng korte.
Sine die: say'ni da' yi
Terminong Latin pagpaliban ng proseso sa korte na hindi tiyak ang petsa sa
susunod na pagdinig.
Solicitor: se li' se tor Abogado
Isang abogado na naglilimita ng praktis sa pagbigay na payo na legal at
maghanda ng pormal ang dokumentong legal at pangkaraniwan ay hindi
humaharap sa proseso sa korte.
Solicitor-Client Privilege: se li' se tor kla' yent pri' ve lidz
Pribelehiyo ng kliyente na anumang komunikasyon namagitan sa kanyang
abogado ayon sa probisyon ng serbisyon legal ay pribado at kumpidensyal.
Special damages: is pe shal da midz
Danyos binigay sa isang tao upang bayaran ang maaring bilangin ng perang
nawalan dahil sa mali akto ng iba, halimbawa, pagkawala ng kinita. sira sa ariPage 33 of 39

arian at hindi ina-asahan gastos gaya ng risetang medikal.
Special Expenses: is pe shal eks pens'
Sa Canadian batas ng suporta pampamilya tinutukoy ang hindi pangkaraniwang
gastos sa pag-alaga ng bata, gaya ng gastos hindi karaniwan kurikulo aktibo, o
pagpapayo, orthodontics, pag-ayos ng ngipin, pag-alaga sa mata, etb.
Specific Performance: is pe si' fik - per for' mans
Isang remedyo kung sakaling di-pagtupad sa kontrata na inutos ng Korte
pagkatapos makita ang hindi pagtupad gumawa ng partikular na tungkulin ayon
sa kontrata.
Spousal Support: is paw' zal se port'
Pinansiyal na suporta sa dating asawa upang tumulong sa pang-araw-araw na
gastos. Ang pananalaping suporta ay maaring bayaran ayon sa kasunduan o
utos ng korte.
Standard of Proof: is tan' dard av pruf
Batayan ng pruweba kailangan magpatunay ang paratang na totoo/tunay, sa
paglilitis na sibil o kriminal.
Statement: is teyt' ment-Pahayag
Isang alegasyon; isang deklarasyon ng bagay na pangyayari.
Stay of proceedings: is tey' av prow si' ding
Suspensiyon ng paglilitis sa korte.
Submission: seb mi' shon
Isang dokumento na buod ng nauukol na pangyayari at batas para sa litigante at
iniharap para sa konsiderasyon ng korte.
Subpoena: se pi' na
Utos sa pagpapaharap sa hukuman pilitin dumalo ang isang saksi sa pagilitis.
Summary Conviction Offence: se' me ri ken vik' shon e fens'
Mga sakdal na hindi seryoso gaya ng sakdal na indictable dahil ang parusa ay
mas maikling panahon sa kulungan at mas maliit na multa. Ang pinakamalaking
parusa para sa summary conviction offence ay sentensiya ng anim (6) na buwan
sa kulungan, multa na $5,000 o pareho. Ang paglilitis na korte sa summary
conviction offence ay madaling isagawa katumbas sa paglilitis ng indictable
offence.
Summary Judgment: se' me ri dzadz'ment
Isang hatol binigay ng korte sa isang partido at laban sa partido na sumaryo , ie.
na walang buong paglilitis.
Summons (to witness): sa' monz tu wit'nes
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Utos na binigay sa ilalim ng awtoridad ng korte, nag-uutos sa isang tao mayroon
impormasyon tungkol sa bagay sa harap ng korte, humarap sa korte sa partikular
na araw na magbigay ng testimonya at dalhin ang mga dokumento tinutukoy sa
bagay ng usapin.
Support: se port' - Suporta
Tungkol sa bagay ng batas pampamilya ng magbigay ng suportang pinansiyal sa
sustento ng anak o dating asawa o partner.
Child Support: chayld se port'- Suporta sa Bata
May panahon ng salaping bayad sa hindi nag-aalagang magulang sa nagaalagang magulang para sa pag-alagan ng anak/mga anak kung ang
kapwa magulang ay separadong namumuhay.
Spousal support: is paw' zal se port
Suportang pinansyal tumulong sa pagbabayad ng araw-araw na gastos o
babayaran sa dating asawa sa ilalim ng kasunduan o utos ng korte.

T

Testament: tes' ta ment -Testamento
Isang dokumento naglalaman ng kahilingan ng may akda kung paano
paghahatian ang kanyang ari-arian pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang
dokumento ito ay tinatawag na Will/Huling Habilin at maybisa sa kamatayan ng
may akda.
Testate: tes' teyt
Taong namatay may iniwang may-bisang testamento/Will.
Testator: tes ' tey tor-Testador
Taong nag-iwan ng testamento o Will bago ito namatay at nag-iwan ng maybisang Will/Huling Habilin.
Testimony: tes' te mow ni -Testimonyo
Ebidensiya galing sa isang saksi na gumawa ng pahayag na totoo o deklarasyon
ng isang bagay.
Tort: tort
Torts ay pagkakamaling sibil kinikilala ng batas na batayan ng kaso. Ang unang
layunin ng tort law ay magbigay ng bayad-pinsala sa pinsala o kasiraan
naranasan ng isang tao dahil sa aksyong nakapinsala.
Transcript: trans' kript
Opisyal na nakasulat na rekord s kung ano ang sinabi sa testimoniyo sa paglilitis.
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Trial: tra' yal
Isang pormal na eksaminasyon huridkal ng isyu ng batas at pangyayari ng
magkabilang panig sa korte.
Trier of Fact: tra' yer av fakt
Isang judge o jury(jurors) nakinig ng testimonyo at nagpapasiya ng pangyayari sa
paglilitis.
Trust: trast- Tiwala
Legal ng obligasyon na hawak ng isang tao para sa pakinabang ng iba.
Trustee: tras' ti
Isang taong humahawak ng ari-arian para sa kapakanan ng tunay na may-ari
(beneficiary).
U
Uncontested: an kan' tes ted
Hindi pinagtatalunan ng isang partido o isang kaso na lahat ng isyu ay
pinagkakasunduan ng dalawang panig.
Undertaking: an der tey' king
Nakasulat na pangako binigay na seguridad na magsagawa ng partikular na kilos
kailangang sa isang legal na usapin.
Undue Hardship: an du' hard' ship
Mga hindi pangkaraniwang kalagayan na medyo o buong pakawalan ang isang
tao sa obligasyon na lega. Sa batas pampamila ang halaga ng suporta sa anak
ay maaring bawasan kung mapapatunayan ng nagbabayad na magulang sa
korte na pagbayad ng buong halaga ay magbibigay na kahirapan sa pananalapi
sa kanya.
Unexecuted Warrant: an eg' si kyut wo' rant
Isang warant hindi napatupad ng isang opisyal.
Unlawful: an lo' ful - Labag sa batas.

V
Valuation date: val yu wey'syon deyt'
Ito ang petsa kung kailangan magsisimula ang pagkakula ng netong ari-arian
pampamilya halaga sa pananalapi.
Variation:ve ri yey'shonPagbabago sa utos ng korte o ibang dokumentong legal, ginawa mayroon
awtoridad ng korte.
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Vary: ve'ri- Baguhin o ibahin.
Verdict: ver' dikt - Hatol
Hatol/pasiya ng judge o jury pagkatapos ng paglilitis sa kaso.
Vexatious Litigant: vek sey' shus - li' te gant
Isang indibidwal na palagian o mapilit na nagdedemanda sa hukuman kahit
walang lehitimong paghahabol na kailangang na pasiya.
Vicarious liability: vi ke ri yus la ye bi le ti
Pananagutan ng isang person sa aksiyon ng ibag. Karaniwan, ito ang
respnsibilidad ng employer sa aksiyon ng kanyang employee.
Victim Impact Statement: vik' tim im'pakt is teyt' ment
Nakasulat napahayag kung paano na apekto sa biktima ang krimen. Mayroon
konsiderasyon ito sa korte sa sentensiya ng sa akusado.

W
Warrant: wo' rant
Nakasulat na order binigay ng isang hudisyal na opisyal o ibang taong nag-uutos
sa isang nagpapatupad ng batas na arestohin ang isang suspect, maghanap ng
ari-arian para ebidensiya sa krimen, dalhin ang mga taong hindi pumansin sa
subpoena, sa korte, atp.
Arrest Warrant: a rest' wo' rant
Isang dokumentong pinalabas ng huwes o mashistrado bigyan
kapanyarihan sa polisya na arestohin ang akusado may sakdal ng krimen
at ikulong.
Search warrant: serch wo' rant
Isang order ng korte nagbibigay sa pulis ng permiso pumasok sa
pribadong ari-arian at mahanap ng katibayan na komisyon ng krimen,
halagang tinubo ng krimen o ari-arian na may hinalang ginagamit sa
komisyon ng krimen.
Withdrawal: wi 'dro' wal
Pag-urong o itigil ang kahilingan o usaping legal.
Without Notice: wid awt now' tis
Isang panig ay maaring humingi sa korte ng isang order na walang notisya at
pagdinig ng kabilang panig.
Witness: wit' nes - Saksi
Isang tao na mayroon impormasyon sa pangyayari at handang sabihin ito sa
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hukuman ilaim ng sumpa o patunay.
Writ: rit
Isang legal na dokumento ibinigay ng judgd o ibang sangay na may awtoridad
administratibo o huridisyal inutos sa isang person na gumawa o huwag
ipagpapatuloy ang isang partikular na aksyon.

Y
Young Person: yang per' son
Bata na ang gulang ay sa pagitan ng 12 hanggang 17 anyo ang edad.
Youth Court (Youth Justice Court): yuth kort (yang dzas' tis kort
Isang korte nagdidinig sa kabataang mayroong problema sa batas.
Youth Criminal Justice Act (YCJA): yuth kri' me nal dzas' tis akt'
Ito ay isang pederal na batas namamahala ng sistema ng batas sa Canada.
______________________________
Translator's note:
The source of the pronunciation in Tagalog of the English words/terms is the 2008
Gabby's PracticalEnglish Filipino Dictionary by Luciano L. Gaboy
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