64

E
ekologický
e-á havárie
e-á katastrofa
e-á újma
e. trestný čin
embargační
e. listina
embargo
úplné e.
uvalit e. na co
vyhlásit e. na co
zrušit e. na dodávky zbraní
embargovaný
e-é zboží
e. dovoz
embargovat
e. vývoz
emise
e. cenných papírů
emisní
emitent
eskorta
vězně dovedli s e-ou
vojenská e.
eskortní
e. oddíl
eskortování
e. zadržených
eskortovat
e. obžalovaného
e. vězně
e. zatčeného
vraha eskortovali do jiného vězení
etapa
počáteční e. výslechu
závěrečná e. vyšetřování
evidence
být v e-i
celková e.
dát do e.
dokladová e.
e. listin a spisů
e. motorových vozidel
e. nemovitostí
e. neobjasněných trestních činů
e. obyvatel
e. obžalovaných

екологíчний
екологíчна авáрія
екологíчна катастрóфа
екологíчна шкóда
екологíчний злóчин
ve spoj.
акт про запровáдження ембáрго
ембáрго, neskl., s
пóвне ембáрго
встанов‡ти n. наклáсти ембáрго на що
встанов‡ти n. наклáсти ембáрго на що
скасувáти n. зн©ти ембáрго на постáвки збрóї
заборóнений
заборóнені товáри
заборóнений íмпорт
встанóвлювати / встанов‡ти ембáрго, накладáти
/ наклáсти ембáрго, заборон©ти, -©ю, -©єш /
заборон‡ти, -он¤, -óниш що
заборон©ти / заборон‡ти в‡віз n. éкспорт
емíсія, -ї, ž
емíсія цíнних папéрів
емісíйний
емітéнт, -a, m
ескóрт, -у, m, конвóй, -ю, m
ув’©зненого привел‡ під конвóєм
військóвий ескóрт n. конвóй
конвóйний
конвóйна комáнда
ескортувáння, -я, s, конвоювáння, -я, s
конвоювáння затр‡маних
ескортувáти, -ýю, -ýєш, конвоювáти, -¤ю, - ¤єш,
супровóджувати ескóртом
конвоювáти обвинувáченого
конвоювáти ув’©зненого
конвоювáти затр‡маного n. заарештóваного
вб‡вцю конвоювáли в íншу в’язн‡цю
етáп, -у, m
початкóвий етáп дóпиту
закл¤чний етáп розслíдування
óблік, -у, m, реєстрáція, -ї, ž
перебувáти n. cто©ти на óбліку
загáльний óблік
постáвити n. вз©ти n. прийн©ти на óблік
документáльний óблік
óблік докумéнтів і áктів
óблік автомобíлів
óблік нерухóмості
óблік нерозкр‡тих злóчинів
óблік насéлення
óблік обвинувáчених
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e. odcizených věcí
e. pachatelů
e. trestných činů, přestupků a čísel
jednacích
e. uchazečů o zaměstnání
kriminalistická e.
osobní e.
pátrací e.
prověřit v e-ích MV
ústřední e.
vést e-i
vyjmout z e.
vyřadit z e.
vzetí do e.
zapsání do e.
zařadit do e.
evidenční
e. číslo
e. list
evidentní
e. důkaz
e. příčina
evidovat co
e. objednávky
e. údaje o nemovitostech
e. určité kategorie pachatelů trestných
činů
k dnešnímu dni je evidováno
ex lege lat.
ex offo lat.
obhájce ex offo
exekuce
e. majetku
exekučně
exekuční
e. likvidace insolventního podniku
e. příkaz
e. řízení
e. titul
e. výkon soudního rozhodnutí
exekutiva
exekutivní
e. moc
exekutor
exemplář
dokument byl vyhotoven ve dvou e-ích
e. zbraně
exhumace

óблік укрáдених речéй
óблік осíб, якí вчин‡ли злóчин
óблік злóчинів, правопорýшень і кримінáльних справ
óблік осíб, якí зареєстрóвані на бíржі прáці
криміналіст‡чний óблік
персонáльний óблік
розшукóвий óблік
перевíрити в óбліках МВС
центрáльний óблік
вест‡ óблік
зн©ти з óбліку
зн©ти з óбліку
взятт© n. постáвлення n. прийнятт© на óблік
зáпис до реêстру, взятт© на óблік
постáвити n. вз©ти n. прийн©ти на óблік
облікóвий, реєстрацíйний
реєстрацíйний нóмер
облікóва кáртка
очев‡дний, ©вний
очев‡дний дóказ
очев‡дна прич‡на
вест‡ óблік чогó; реєструвáти, -ýю, -ýєш що
вест‡ óблік замóвлень
вест‡ óблік дáних про нерухóмість
вест‡ óблік пéвної категóрії осíб, якí вчин‡ли злóчин
зареєстрóвано на сьогóднішній день
закóнний, згíдно із закóном, відповíдно до закóну
признáчений судóм
признáчений судóм захисн‡к
примусóве в‡конáння (судовóго рíшення)
наклáдення арéшту на майнó, примусóве ст©гнення
майнá
примусóвим в‡конáнням (судовóго рíшення),
примусóво
виконáвчий, екзекуцíйний
ліквідáція неплатоспромóжного підприêмства
у рáмках виконáвчого провáдження
виконáвчий лист
виконáвче провáдження
виконáвчий лист
примусóве в‡конáння судовóго рíшення
1. (moc) виконáвча влáда;
2. (orgán) виконáвчий óрган
виконáвчий, екзекут‡вний
виконáвча влáда
судов‡й виконáвець
екземпл©р, -a, m, примíрник, -a, m
докумéнт (офóрмлено) у двох примíрниках n.
екземпл©рах
екземпл©р збрóї
ексгумáція, -ї, ž
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nařídit e-i mrtvoly
provést e-i mrtvoly
exhumační
e. povolení
exhumovat
e. tělo mrtvého
existence
e. trestné věci
experiment
vyšetřovací e.
expert
soudní e.
závěry e.
expertiza
balistická e.
biologická e.
daktyloskopická e.
e. listin
e. písma
grafická e.
grafologická e.
kriminalistická e.
soudně balistická e.
soudní lékařská e.
technická e. (dokladů a písemností)
trasologická e.
závěr e-y
expertizní
e. činnost
expertní
extradice

extradiční
e. (vydávací) vazba
extremismus
extremista
krajně levicový e.
extremistický
e-é živly

в‡дати розпор©дження провест‡ ексгумáцію трýпа
ексгумувáти, провест‡ ексгумáцію
ve spoj.
дóзвіл на ексгумáцію
ексгумувáти, -ýю, -ýєш, провóдити / провест‡
ексгумáцію
провест‡ ексгумáцію трýпа
існувáння, -я, s, на©вність, -ості, ž
на©вність кримiнáльної спрáви
експеримéнт, -у, m
слíдчий експеримéнт
експéрт, -a, m
судов‡й експéрт
в‡сновки експéрта
експерт‡за, -и, ž
баліст‡чна експерт‡за
біологíчна експерт‡за
дактилоскопíчна експерт‡за
експерт‡за докумéнтів
експерт‡за пóчерку
графíчна експерт‡за
графологíчна експерт‡за
криміналіст‡чна експерт‡за
судóво-баліст‡чна експерт‡за
судóво-мед‡чна експерт‡за
технíчна експерт‡за (докумéнтів)
трасологíчна експерт‡за
в‡сновок експерт‡зи
ve spoj.
експéртна ді©льність
експéртний
екстрад‡ція, -ї, ž;
передáча n. в‡дача осóби інозéмній держáві для
прит©гнення до кримінáльної відповідáльності
або для відбувáння покарáння;
в‡дача правопорýшників інозéмній держáві для
прит©гнення до кримінáльної відповідáльності
та передáча засýджених інозéмній держáві для
відбувáння покарáння
ve spoj
взятт© під вáрту громад©нина інозéмної держáви
для передáчі, взятт© під вáрту для (подáльшої)
екстрад‡ції
екстремíзм, -у, m
екстремíст, -a, m
ультралíвий екстремíст
екстремíстський
екстремíстські елемéнти

