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سخن ناشر
از  يکی  به منزله ی  گرايش هايش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته ی 
دانشجويان  از  فراوانی  تعداد  دانشگاهی کشور،  پرطرف دارترين رشته های 
علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجويانی که پس از تحصیل، وارد 
عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جايگاه های گوناگون به ايفای وظیفه 

مشغول می شوند. 
قرار گرفته و تحصیل  منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار 
دانشجويان بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند 
که طی سالیان متمادی چنان که بايد تغییر نیافته و خود را با تحوالت و 

نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
اين، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و 
سودمند، امری انکارناپذير است. به اين ترتیب، ضرورت تدوين کتب غنی و 
ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجويان رشته ی حقوق و نیز رشته های 
متأثر از آن، بايد بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هايی که روزآمدی 
محتوای آنها از يک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی ديگر، مورد 

توجه و لحاظ ناشر و نويسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجويان رشته ی حقوق بردارد. اين مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجويان، به تولید آثاری 
همت گمارد که مهم ترين دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسريع يادگیری 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شايستگی های خود را در اين حوزه ی علمی به منّصه ی ظهور برساند.

                     فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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1. Abduction (ab’dâkshen)

آدم ربایي

Wrongful leading away of a person, usually involving 
fraud or force.

بردن غيرقانوني يک شخص، معموال همراه با فريب يا زور.

2. Absconding (abs’kânding)
فراري           

The failure of someone charge with a criminal 
offence, who has been released on bail, to give 
himself to the custody of the court of police.
آزاد  يا ضمانت  به قيد كفالت  و  به جرم جنايي شده  كسي كه متهم 
گرديده، خودش را تحت مراقبت و محافظت دادگاه و پليس قرار ندهد.

3. Acceptance (ak’septens)
قبول، قبولي 

A statement made by or other conduct of the offeree 
indicating assent to an offer is an acceptance. Silence 
or inactivity does not in itself amount to acceptance.
اظهار يا اعمال پيشنهادگيرنده كه نشان دهنده رضايت وي نسبت به 
پيشنهاد است، قبولي مي باشد. سکوت يا عدم واكنش في نفسه منجر 

به قبولي نمي شود.
Acceptance is the unconditional assent.

قبولي عبارتست از رضايت بدون قيد و شرط.
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Acceptance may be either expressed (by word of 
mouth or in writing) or inferred from the offeree’s 
conduct.
قبولي ممکن است يا )از طريق كلمات كالمي ]شفاهي[ يا بطور كتبي( 

بيان شود يا از طريق رفتار ايجاب گيرنده استنباط شود.
An acceptance of an offer becomes effective at the 
moment the indication of assent reaches the offeror. 
An acceptance is not effective if the indication of 
assent does not reach the offeror within the time he 
has fixed or, if no time is fixed, within a reasonable 
time, due account being taken of the circumstances 
of the transaction including the rapidity of the 
means of communication employed by the offeror. 
An oral offer must be accepted immediately unless 
the circumstances indicate otherwise.
However, by virtue of the offer or as a result of 
practices which the parties have established between 
themselves or of usage . The offeree may indicate 
assent by performing an act, such as one relating to 
the dispatch of the goods or payment of the price, 
without notice to offeror, the acceptance is effective 
at the moment the act is performed, provided that 
the act is performed within the period of time laid 
down in the preceding paragraph.

قبول يک پيشنهاد موقعي كه رضايت به ايجاب دهنده  مي رسد، نافذ 
و مؤثر مي شود. چنانچه نشانه رضايت به ايجاب دهنده ظرف مدتي كه 
مقرر كرده نرسد و اگر مهلتي پيش بيني نشده باشد، ظرف يک مهلت 
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معقول به وي نرسد موجب نفوذ قبولي نيست و در مورد اخير به شرايط 
معامله توجه مي شود از جمله سرعت وسايلي كه توسط ايجاب دهنده 
درنگ  بي  بايد  ايجاب شفاهي  يک  است.  رفته  كار  به  مراسالت  براي 

قبول شود، مگر اينکه شرايط خالف آن را ذكر كند.
اما، چنانچه به موجب ايجاب يا در نتيجه روشهايي كه طرفين بين خود 
برقرار كرده اند يا عرف، ايجاب گيرنده بتواند رضايت خود را به وسيله 
بدون  كاالها  قيمت  پرداخت  يا  كاالها  ارساال  مانند  دهد  نشان  عملي 
اعالم به ايجاب دهنده، قبولي از لحظه اي نافذ مي شود كه عمل مزبور 
انجام شده است، مشروط بر اينکه عمل مذكور ظرف مهلتي كه در بند 

قبلي مقرر شده صورت گرفته باشد.

4. Acceptance subject to contract    
 (ak’septens sâbjekt too kântrakt) 

قبولي مشروط به انعقاد قرارداد   

In some contracts, one party accepts the other party’s 
offer subject to contract, namely, the acceptance is a 
conditional acceptance.
در برخي قراردادها، يک طرف، ايجاب طرف ديگر را “مشروط به انعقاد 

قرارداد” مي پذيرد. يعني قبولي يک قبولي مشروط است.

5. Accomplice (e’kâmplis) 
شریک یا معاون جرم، همدست

Accomplice means one who is a party to a crime 
either as a perpetrator or as an accessory.
شريک يا معاون جرم به معناي كسي كه طرف )شريک( جرم يا بعنوان 

مرتکب يا بعنوان معاون جرم است، مي باشد.
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6. Accusatory system (a’kyoozitori sistem)
سيستم اتهامي

The system of criminal procedure, the one used in 
England, the United States, and other common law 
countries, is  accusatory, or adversary, as it is more 
often described. Here the prosecution and defense 
are the moving parties throughout the proceedings, 
and they produce such evidence as that deem fit in 
the course of a contest between accuser and accused.
ساير  و  آمريکا  و  انگلستان  در  كه  كيفري،  دادرسي  آيين  سيستم 
كشورهاي كامن ال مورد استفاده قرار  مي گيرد، سيستم اتهامي است 
كه غالباً زياد توصيف مي شود. در اين سيستم )اتهامي( تعقيب و دفاع 
در سراسر طول دادرسي برعهده طرفين اقدام كننده مي باشد و آنها 
هستند كه داليلي را كه در جريان دعوا بين شاكي و متهم مناسب بنظر 

مي رسد ارائه مي دهند.

7. Actio ex maleficio 
(akshee-oh eks malefishee- oh)      

دعواي شبه جرم   

Actio ex maleficio means actio ex delicto
دعواي شبه جرم يعني دعواي شبه جرم

8. Action (akshen)
دعوي
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Action is a proceeding in which a party pursues a 
legal right in a civil court.
دعوي عبارتست از اقداماتي كه به موجب آن يک طرف حق قانوني خود 

را در يک دادگاه مدني تعقيب مي كند.

9. Actus non facit reum, nisi mens sit rea
 (aktes nân faysheet ree-yem, nisi menz sit ree-e) 

فعل في نفسه ایجاد جرم نمي کند مگر اینکه با  قصد و نيت 
مجرمانه انجام شود 

The maxim “actus non facit reum, nisi mens sit rea” 
means the act itself does not constitute guilt unless 
done with a guilty intent.
نيت  و  قصد  با  اينکه  مگر  نمي كند  ايجاد جرم  نفسه  في  فعل  قاعده، 
مجرمانه انجام شود به معناي فعل به تنهايي ايجاد جرم نمي كند مگر 

اينکه با نيت مجرمانه انجام شود مي باشد.

10. Actus reus of burglary 
(aktes ree-es âv bergleri)

عنصر مادي برگلري 

The actus reus of burglary is the entering into a 
building without the right to do so.
عنصر مادي ورود به ساختمان غير به قصد ارتکاب جرم عبارتست از 

ورور به ساختمان غير بدون حق انجام چنين كاري.

11. Actus reus of murder (aktes ree-es âv merder)                         
عنصر مادي قتل عمد   
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The actus reus of the crime of murder is the 
prohibited act of omission of the accused which 
results in the death of the victim.
عنصر مادي جرم قتل عمد عبارتست از فعل يا ترك فعل ممنوعه متهم 

كه منجر به مرگ قرباني  مي شود.

12. Actus reus of theft (aktes ree-es âv theft)                             
عنصر مادي سرقت    

The actus reus of the crime of theft is appropriation 
of property belonging to another.

عنصر مادي جرم سرقت عبارتست از تصاحب مال متعلق بديگري.

13. Administrative law (ad’ministretiv lo)
حقوق اداري      

Administrative law is branch of law is concerned 
with the work of official agencies in providing 
services and in regulating the activities of citizens.
Administrative law may be defined as the law which 
determines the organization, powers and duties of 
executive authorities.
Law concerned with the executive authority and the 
bodies associated with it 
حقوق اداري شاخه اي از حقوق است كه به كار نمايند گي هاي رسمي 
در فراهم كردن خدمات و تنظيم فعاليت هاي شهروندان مربوط مي 

شود.    
حقوق اداري مي تواند به عنوان حقوقي كه سازمان، اختيارات و تکاليف 
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مقامات اجرايي را تعيين مي كند تعريف شود.
حقوقي كه مربوط مي شود به مقام اجرايي و ارگانهاي مرتبط با آن.

14. Administrative powers 
(ad’ministretiv pawer)                                

اختيار اجرایي    

 It means discretionary power of an executive nature 
that are conferred by legislation on government 
ministers, public and local authorities.
اختيار اجرايي عبارتست از اختيار غير مقيد )اختياري( داراي ماهيت 
اجرايي كه توسط قوه مقننه به وزراي حکومت و مقامات دولتي و محلي 

واگذار مي شوند.

15. Adoption or continuance of nuisance 
(e’dâpshen or kân’tinyuwens âv nyoosens)   

پذیرش یا استمرار مزاحمت

The “adoption” or “continuance” of nuisance arises 
where the defendant’s interference with the use or 
enjoyment of neighbouring land is of a continuing 
of regular nature. 
پذيرش يا استمرار مزاحمت زماني مطرح مي شود كه مداخله خوانده 
در استفاده يا تمتع از ملک مجاور و همسايه داراي استمرار با ماهيت 

منظم باشد.

16. Adultery (a’dâlteri)
زنا



1۵ 505 واژه متون حقوقي

Sexual intercourse of a married and consenting man 
with a woman of similar state who is not his spouse.
در حقوق جزاي ايران، تعريف زير از دقيقتر است: رابطه جنسي يک 

مرد متأهل و رضامند با يک زني كه همسرش نيست.

17. Affidavit (afi’deyvit)
استشهاد، سوگندنامه

An affidavit is a sworn written statement in support 
of an application.
An affidavit is statements in writing and on oath.
حقايق  كتبي  اعالن  يا  بيانيه  از  است  عبارت  سوگندنامه  يا  استشهاد 

همراه با اداي سوگند در جهت تأييد تقاضا يا درخواست نامه.
استشهاد يا شهادتنامه اعالن كتبي و همراه با سوگند است.

18. Affray (e’frey)
نزاع و درگيري

Affray is the offence of intentionally using or 
threatening unlawful violence.
نزاع و درگيري عبارت است از جرم بکارگيري يا تهديد عمدي خشونت 

غيرقانوني.

19. Agency (eyjensi)
نمایندگي 

Agency is a contract whereby one of the two parties 
appoints the other as his representative to perform 
something.
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Agency is a major common law exception to the 
doctrine of privity.
وكالت عقدي است كه به موجب آن يکي از طرفين طرف ديگر را براي 

انجام امري نايب خود قرار مي دهد )منصوب مي كند(.
نمايندگي يک استثناي مهم بر نظريه نسبي بودن )قرارداد( در كامن 

ال محسوب مي شود.

20. Agency of necessity (eyjensi âvni’sesiti)
دفتر نمایندگي و عامليت              

Agency of necessity occurs when a person is 
entrusted with another’s property and it becomes 
necessary to do something to preserve that property.
دفتر نمايندگي و عامليت نياز و احتياجات يا آژانس ضرورت وقتي اتفاق 
مي افتد كه شخصي، اموال ديگري را كه به امانت به او سپرده مي شود، 

ضروري است كه براي حفظ آن اموال اقدامات الزم را به عمل آورد.

21. Agent of necessity (eyjent  âv ni’sesiti)
وکيل اضطراري     

The agent of necessity must act bona fide in the 
interests of all parties concerned.
وكيل اضطراري بايد با حسن نيت به نفع همه طرفين ذينفع عمل كند.

22. Aggravated burglary (agreveytidbergleri)
سرقت مشدد                                   

Aggravated burglary means armed burglary.
سرقت مشدد به معناي سرقت مسلحانه مي باشد.


