
A 
• abandon [o'ba2ndon] zaniechać, zrezygnować, zrzec się 

to abandon instituting an investigation - zaniechać wszczęcia dochodzenia 
to abandon one's rights - zrzec się swoich uprawnień 
to abandon sth to creditors - zrzec się czegoś na rzecz wierzycieli 
to abandon the defence - zrzec się obrony 
to abandon your claim - zrzec się roszczenia; zaniechać dochodzenia 

roszczenia 
to abandon your family - porzucić rodzinę 
to abandon your right to ... - zrzec się prawa do ... 

> abandonment fo'basndonniont] zaniechanie, zrzeczenie się, rezygnacja, 
odejście, zawieszenie itp. 

abandonment of an action - zawieszenie postępowania sądowego 
abandonment of claims - zaniechanie roszczeń 
abandonment to State Treasury - zrzeczenie się na rzecz skarbu państwa 
wanton abandonment of the assigned place - samowolne opuszczenie 

wyznaczonego miejsca 
» abatement [Vbeitmont] uchylenie, obniżka 

abatement of guardianship - uchylenie kurateli 
abatement of a suit/ action - zawieszenie postępowania 

» abberatio ictus [asbsratio 'i:ktus] - zboczenie działania 

> abbreviate [o'bri:v[eit] skrócić tekst; sporządzić wypis z dokumentu 
to abbreviate the text - skrócić tekst 

• abduct |ob'dakt] uprowadzić (porwać) 
to abduct a victim - porwać osobę 

> abduction [attdakjbn] uprowadzenie (silą) 

> abductor [sb'dakt3] sprawca uprowadzenia 

> abetment [ a W m a n t ] podżeganie 

• abide [s'baid] przestrzegać, stosować się 
to abide by one's testimony - obstawać przy swoich zeznaniach 
to abide by the terms of a contract - dotrzymać warunków umowy 

• ability [a'biliti] zdolność 
ability to guide/ control one's own conduct - zdolność do kierowania swoim 

postępowaniem 
ability to pay tax - zdolność do płacenia podatków 
ability to understand the naturę of an act - zdolność rozpoznania znaczenia 

czynu 
ability to work - zdolność do pracy 



B 
• back off [bffik 'of] odstąpić, zrezygnować 

to back off a contract - odstąpić od umowy 
• back up [baek 'ap] poparcie 

• badge ['baed3] plakietka, oznaka 
police' badge - znaczek policyjny 

• bail [beil] 1. kaucja, poręczenie 
2. wpłacić/ złożyć kaucję 

bail bond - pismo poręczające 
bail of € X - kaucja w wys. X Euro 
civil bail - kaucja/ poręczenie w procesie cywilnym 
common bail - poręczenie fikcyjne 
person granted bail - osoba, która otrzymała prawo do kaucji 
release on bail - zwolnienie za kaucją 
surrender bail - stawienie się w sądzie osoby zwolnionej za kaucją lub 

poręczeniem 
to admit sb to bail - zwolnić kogoś za kaucją 
to bail sb out - wpłacić za kogoś kaucję 
to bail the action - poręczenie sądowe za zapłatę zasądzonej sumy 
to bail the sheriff - poręczenie sądowe za stawienie się oskarżonego w sądzie 
to let sb out on bail - wypuścić kogoś za kaucją 
to release sb on bail - zwolnić kogoś za kaucją (sąd) 
to set the bail a t . . . - wyznaczyć kaucję w wysokości ... 

• bailee ['beiłi:] depozytariusz kaucji 

• bailiff fbeilif] pomocnik/woźny sądowy 
jury bailiff - pomocnik ławy przysięgłych 

• ballot [ W s t ] balotaż, tajne głosowanie 
ballot box - urna wyborcza 
to elect by ballot - wybrać w tajnym głosowaniu 
to hołd a ballot - zrobić tajne głosowanie 
ballot paper - kartka do głosowania 

• ban [baen] zakazać (formalnie) 

• banditry ['basnditri] rozbój, bandytyzm 
armed banditry - rozbój z bronią w ręku 

• banish ['basmfl skazać na banicję 

• banishment ['bsemjmsnt] banicja 

• bankrupt ['bicijkroptJ bankrut 
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c 
• cabinet ['kasbmst] 1. gablota, szafka 2. gabinet (polit.) 

cabinet council - posiedzenie rady ministrów 
• cali [ko:l ] 1. wezwanie, żądanie 3. wezwać, wzywać 

to cali a medical help - wezwać pomoc lekarską 
to cali a press conference - zwołać konferencję prasową 
to cali into being - powołać do życia (organizację itp.) 
to cali out a doctor/ the police - wezwać lekarza/ policję 
to cali out a witness before court - wywołać świadka przed oblicze sądu 
to cali sb to keep the line - przywołać kogoś do porządku (w sądzie) 

• camp [kaemp] obóz 
intemment camp - obóz dla internowanych 

• cancel ['kasnssl] anulować, rozwiązać, unieważnić 
to cancel a contract - rozwiązać umowę 

• cancellation [kaensaleijn] anulowanie, anulacja, unieważnienie, 
odwołanie, rozwiązanie 

cancellation of a contract - rozwiązanie/ unieważnienie umowy 
'Subject to cancellation' - „Z zastrzeżeniem prawa anulacji" (napis) 

• canon ['ksnan] kanon 
canons of construction of law - kanony tworzenia prawa 

• canvass ['kaarres] werbować (klientów itp.), zabiegać o głosy, 
przekonywać 

to canvass for your party - zabiegać o głosy wyborców 
• capable ['keipsbl] zdolny do, możliwy 

capable of committing a criminal offence - zdolny do popełnienia czynu 
przestępnego 

capable of remedy - możliwy do naprawienia 
to be capable - mieć zdolność prawną 

• capacity [k3'pass9ti] 1. pojemność 2. zdolność 
capacity in civil cases - zdolność sądowa 
capacity to be a party in a given civil case - zdolność procesowa/ sądowa 
capacity to be a party to arbitration proceedings - zdolność arbitrażowa 
capacity to commit a tort - zdolność deliktowa 
capacity to contract - zdolność prawna do zawierania umów 
capacity to contract a marriage - zdolność do zawarcia małżeństwa 
capacity to inherit - zdolność dziedziczenia 
capacity to invest - zdolność do inwestowania 
capacity to legał transactions - zdolność do czynności prawnych 
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D 
• d a m a g e ['dasmid3] 1. szkoda, szkody, uszkodzenie, szkodowość 

2. uszkodzić 
action for damages - powództwo o odszkodowanie 
actual damage - szkoda rzeczywista 
added damages - odszkodowanie i nawiązka 
damage suffered by the claimant - szkody, których doznała osoba wnosząca 

powództwo 
damage to an item of property - uszkodzenie rzeczy 
damage to property - szkoda majątkowa 
damages for delay - odszkodowanie za zwłokę 
damages for non-fulfilment - odszkodowanie za niewykonanie umowy 
direct damage - szkoda bezpośrednia 
estimation of damage - ocena szkody 
exemplary/ punitive damages - odszkodowanie przykładne/ karzące 
extend of the damage - rozmiar szkody/ szkód 
hidden damage to sth - ukryte uszkodzenie czegoś 
imminence of damage - zagrożenie nastąpienia szkody 
initial damage - szkoda zwykła 
irreparable damage - szkoda nieodwracalna 
land damage - szkoda powstała podczas transportu lądowego 
lawful damages - odszkodowanie należne 
materiał damage - szkoda materialna 
mining damage - szkoda górnicza 
nominał damages - odszkodowanie nominalne (symboliczne) 
non-material damage - szkoda niemajątkowa 
part damage - szkoda częściowa 
person causing damage - sprawca szkody 
physical/ intangible damage - uszkodzenie widoczne/ niewidoczne 
property damage - szkoda majątkowa 
quantum of damages - suma odszkodowań 
risk of damage - ryzyko powstania szkód 
sea damage - szkoda powstała podczas transportu morskiego 
statement of damage - stwierdzenie szkody 
statutory damages - odszkodowanie ustawowe 
stipulated damages - odszkodowanie umowne 
to adjudge the damages - przyznać odszkodowanie wyrokiem sądu 
to asses damage - oszacować szkodę 
to award sb the damages - przyznać komuś odszkodowanie 
to be liable for damage - być narażonym na szkodę 
to be liable to pay damages - być zobowiązanym do zapłaty odszkodowania 
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E 
• easement ['hzmsiit] służebność 

appurtenant easement - służebność gruntowa 
easement of necessary access - służebność drogi koniecznej 
negative/ affirmative easement - służebność bierna/ czynna 

• education [edju'keijn] wykształcenie, edukacja, szkolnictwo, wycho-
wanie 

civic education - wychowanie obywatelskie 
primary/ elementary education - wykształcenie podstawowe 
Professional/ vocational education - wykształcenie zawodowe 
schools of higher education - szkolnictwo wyższe 
secondary/ higher education - wykształcenie średnie/ wyższe 

• effect [i'fekt] efekt, skutek 
legał effect of sth - skutek prawny czegoś 
to have a prophylactic effect - mieć efekt zapobiegawczy (prawo) 
to have an intended effect - wywołać zamierzony skutek 
with effect from ... - z mocą obowiązującą od ... 

• be in effect [i'fekt] być w mocy, obowiązywać 
contract goes on into effect on ... - umowa wchodzi w życie z dniem ... 
law had come into effect - ustawa weszła w życie 
law will be in effect from ... - to prawo będzie obowiązywać od ... 
this rule is still in effect - ten przepis jest ciągle w mocy 

• elect [i'lekt] wybrać (w wyborach) 

• election [i lekjan] wybory 
by-election - wybory uzupełniające 
election campaign - kampania wyborcza 
election from a narrower group - wybór ściślejszy 
generał election - wybory do parlamentu (nazwa) 
re-election - wybór ponowny (na posła, prezydenta itp.) 
run-up to the election - okres wyborczy 
to do badly in the election - wypaść słabo w wyborach 
to stand for election - stanąć do wyborów 

• eiectoral [rtektsrsl] wyborczy 
electoral law - prawo wyborcze/ ordynacja wyborcza 
eiectoral petition - protest wyborczy 
electoral roli - oficjalna lista wyborców 

• the electorate [i'lektareit] elektorat wyborczy 

• e lement ['elimsnt] element, składnik 
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F 
fabr icat ion ['faebnkeijn] tworzenie, fabrykowanie 
fabrication of false evidence - tworzenie fałszywych dowodów 
fact [ ' fekt] fakt 
assertion of a fact - stwierdzenie faktu 
confusing fact - fakt wprawiający w błąd 
fact irrelevant to the subject - fakt nieistotny dla sprawy 
fact known to the court ex officio - fakt znany sądowi z urzędu 
facts in favour of sb - fakty, które świadczą na czyjąś korzyść (w procesie) 
facts of the case - stan faktyczny; okoliczności faktyczne sprawy 
facts which render sb's conduct - fakty, które usprawiedliwiają czyjeś 

działanie 
hard fact - fakt niezaprzeczalny 
immaterial fact - fakt nieistotny 
interrelation of facts - wzajemne powiązanie faktów 
issue of fact - spór co do faktu 
jurisdictionai facts - fakty przesądzające o jurysdykcji 
legally relevant fact - fakt prawny 
mere fact - fakt suchy 
notorious fact - fakt notoryczny 
:bjective fact - fakt obiektywny 
-emoteness of the fact - dalekie powiązanie faktu z czynem popełnionym 
•: udge sth on the basis of facts - ocenić coś na kanwie faktów 
•o misrepresent facts - przedstawić błędnie fakty 
» negate a fact - zaprzeczyć faktowi 
•3 strain the facts - przekręcić fakty 

^isputed fact - fakt bezsporny 
" 3«or ['facktoj czynnik, współczynnik 
fŁ / ran factor - czynnik ludzki 

I [ 'fektjual] faktyczny 
I enjoyment of sth - użytkowanie faktyczne 

['feiljs] 1. załamanie, krach 
2. niemożność 
3. niedotrzymanie, niedopełnienie 

to comply with the time limit obligatory in court - uchybienie terminu 
procesowego 
to fulfil contractual obligation - niemożność wypełnienia warunków 
umowy 
to keep the strict term of time - niedotrzymanie terminu zawitego 

129 


