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ВСТУП 

Цей українсько-англійський юридичний словник є першим такого роду 

методичним видангям. Його завдання - можливо повно представити сучасну 

правову лексику, найбільш часто використану у вітчизняній і зарубіжній 

юридичній літературі й практиці. 

При підготовці цього видання були з вдячністю враховані рекомендації та 

критичні зауваження українських юристів. 

Значний акцент в словнику зроблений на сучасну американську правову 

термінологію. Поряд з правовою лексикою широко представлена біржова, 

банківська, економічна, зовнішньоторговельна, ділова і загальноприйнята 

латинська юридична термінологія. Кожне слово або поняття містить у собі 

основний термін і словосполучення з ним. Досконало представлені в словнику 

нові терміни і неологізми. 

При складанні словника були використані спеціальні англійські та інші 

зарубіжні і вітчизняні словники, енціклопедіі, наукові монографії та періодична 

література з питань права і вживається в юриспруденції. 

Українсько-англійський юридичний словник розрахований на широке коло 

юристів, банківських службовців, перекладачів, науковців, викладачів і студентів 

вузів, а також при написанні наукових статей . 
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А 

Абзац–paragraph; починатиз новогоабзацу to begin a new paragraph.  

Абонемент–subscription.  

Абонент–subscriber.  

Аборт–abortion; miscarriage.  

Абсентеїзм–absenteeism.  

Аваліст–guarantor of a bill; surety on a bill.  

Аванс–advance, payment in advance, advance payment, prepayment; deposit, part 

payment; ~ оплата на рахунок payment on account; advance against payments; 

внесення~у advance payment; виплата ~уpayment of an advance; грошовий ~ cash 

advance; платити ~ to advance; погашати~ to pay off an advance. 

Аварійний–emergency; average.  

Аварія–(нещасний випадок) accident; (поломка) breakdown; (розбитися) crash; 

(схід з рейок) derailment; (пошкодження) damage; (корабельна аварія) shipwreck; 

(збитки,завдані судну, вантажу) average; ~ з відшкодуванням compensable average; 

загальна ~ general/gross average; приватна ~ particular/partial average; загальний 

середній депозит~и general average deposit; загальні середні витрати~и general 

average expenses; загальні середні втрати ~и general average losses; вільне від 

усякої ~и free of all average; з відповідальністю заповну ~ю with average; з 

відповідальністю за приватну~ю with particular average; страхування від~и 

insurance against average.  

Автор–author; ~ винаходи author of invention, inventor.  

Агресія–aggression; зазнавати ~и to be subjected to aggression; стати жертвою ~и to 

fall victim to smb's aggression; непряма~ indirect aggression; пряма ~ direct 

aggression.  

Адвокат–attorney, counsel, lawyer; ~ захисту counsel for the defence; ~ позивача 

counsel for the plaintiff; ~обвинувачення counsel for the prosecution; ~ пoцивільним 

справам civil practice lawyer; ~ посправах про спадщину succession lawyer; ~ з 

трудових справ  labour lawyer; викликати ~a to summon a counsel; захищатися 

через ~a to defend oneself by a counsel; колегія ~ів the Bar; консультуватися у ~а to 

take the counsel's opinion; наймати ~a to hire a counsel/a lawyer.  
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Адвокатура–advocacy; legal practice; practice of law; займатися ~ой to practice law; 

приймати до ~у to admit to the Bar.  

Адміністративний–administrative; managerial; ~авідповідальність administrative 

responsibility; ~аправоздатність  administrative legal capacity; ~асанкція 

administrative sanction; ~oправо administrative law; ~е правопорушення 

administrative infraction/violation; ~ні заходи administrative measures.  

Адміністративно-господарський–administrative.  

Адміністративно-територіальний–administrative and territorial; ~e ділення держави 

administrative and territorial division of a country.  

Адміністрація–administration, operating management, authorities; звіт ~її 

management report; витрати по утриманню ~її administration/office/management 

expenses.  

Адрес–address; ~ підприємства business/office address; тимчасовий ~ 

current/temporary address; неправильний ~ incorrect address; почтовий~ postal 

address;правильний  ~ proper/correct address; юридичний~ legal address; 

направляти по ~y to dispatch/send at the address.  

Акредитація–accreditation; отримати ~ю to obtain accreditation; продовжувати ~ю 

to prolong асcreditation.  

Акт–1. (документ) certificate, statement; deed.  

Активи– assets, holdings, resources.  

Акциз–excise, excise duty, indirect tax; підлягає обкладенню ~ом excisable; взимать 

~ excise.  

Акціонер–shareholder, stock holder, stock-owner, holder of stocks; ~, якому належить 

контрольний пакет акцій majority shareholder; зареєстрований ~ registered 

shareholder.  

Алібі–alibi; представляти ~ to alibi; мати ~ to have an alibi; встановлювати ~ to 

establish alibi.  

Аліменти–alimony; maintenance; подавати до суду на~ tosueforalimony; 

присуджувати~ toawardalimony; сума присуджених ~ів alimonyingeneral.  

Алкоголік–dipsomaniac; drunkard; хронічний ~ chronicalcoholic.  

Амністія–amnesty; pardon; об’являти ~ю to declare an amnesty; отримувати ~ю to 

be given an amnesty.  
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Аморальний–amoral; immoral; ~ вчинок immoral deed.  

Анексія–annexation.  

Анонім–anonym.  

Антидержавний–anti-state.  

Антиконституційний–anti-constitutional; unconstitutional.  

Антицивільний–anti-social; ~ вчинок anti-social deed.  

Анулювати–(договір, контракт) to annul, to cancel; to abrogate; (денонсувати) to 

denounce; (заявити про недійсність) to invalidate; to nullify; to revoke; to withdraw.  

Апарат–apparatus; (установа) staff, personnel; адміністративний ~ administrative 

managerial machinery; державний ~ state machinery, machinery of the state.  

Апеляція–appeal; позивач по ~ії  appellant; відповідачпо ~ії appellee; рішення, 

винесенепо ~ії decision on appeal; термін подачі ~ії  period allowed for appealing; 

відхиляти ~ю to dismiss an appeal; подаватти ~ю to appeal; розглядати ~ю to 

consider an appeal; задовольняти ~ю to satisfy an appeal; впорядку ~и on appeal; 

справа по ~ії appeal case.  

Апробація–approbation, approval; пройти ~ю receive practical approval.  

Арбітраж—arbitrage; arbitration.  

Аргумент–argument; reason; спростовувати ~и to refute arguments; основний ~ 

захисту merit of the defence; наводити ~и to present arguments.  

Арешт–arrest; (судна, товару, вантажу) arrest; (майна, банківського вкладу) 

attachment; (конфіскація) confiscation, seizure; (секвестр) sequestration.  

Аутопсія–autopsy; post-mortem examination.  

Афект–affect; passion; у стані ~у in the heat of passion.  

Афера–cheat; confidence trick; fraud; speculation.  

Афідевит–affidavit; робити ~ to make an affidavit. 

Б 

Багатонаціональний –multinational; ~акорпорація multinational corporation.  

Багатосторонній –multilateral; ~я згода multilateral agreement.  

Багатство–wealth;  

База–basis; військова ~ military base; заводська ~ plant storage facilities; 

матеріальна ~ resource base.  

Байдужий–inhuman, brutal.  



 8 

Бакалавр–bachelor; holder of a Bachelor's degree; ~ юридичних наук Bachelor of 

Law.  

Бандит–bandit; gangster; outlaw; озброєний ~ armed robber.  

Банкрут–bankrupt, defaulter, insolvent.  

Баристер–barrister; counsel; невиступавший всуді ~ chamber barrister.  

Безвідкличний–irrevocable, beyond recall; ~ акредитив  irrevocable letter of credit.  

Безвідповідальний–irresponsible; wanton; ~а поведінка irresponsible conduct.  

Безгосподарність–ownerlessness.  

Безгромадянство–statelessness.  

Бездефектний–without defects; faultless.  

Бездітний–childless.  

Бездіяльність–inaction; inactivity; omission/failure to act; безвідповідальність ~ 

wanton failure/omission; вимушене ~ involuntary failure/omission; злочинне ~ 

criminal failure/omission; умисне ~ deliberate/wilful failure.  

Бездоглядний–neglected; unsupervised; ~ дитина neglected child.  

Бездоказовий–unprovable; unproved.  

Беззаконня–lawlessness; акт ~я act of lawlessness.  

Беззахисний–unprotected.  

Беззбитковий–without any loss.  

Беззбройний–unarmed.  

Безкарність–impunity.  

Безконтрольний–unchecked; uncontrolled; unsupervised.  

Безкоштовно–free of cost, free of charge; at no cost, without charge; gratuitously; 

gratis.  

Безлад–confusion; disorder; disturbance; unrest; цивільні ~яcivilunrestanddisorders; 

масові ~я massriots; етнічні ~яethnicunrest; вчинення масових ~ковrioting.  

Безліцензійний–license-free.  

Безоплатно–free of charge, gratuitously; gratis; передавати ~ to hand over without 

compensation.  

Безпека–safety, security.  

Безпомічний–helpless; powerless.  

Безправ’я–lawlessness; disfranchisement; disqualification; deprivation of rights.  
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Безприбутковий–non-profit; profitless; unprofitable; uneconomical.  

Безпритульний–homeless; stray; neglected.  

Безробіття–unemployment.  

Безсуперечний–indisputable; incontrovertible; indubitable; undisputed; 

unquestionable; ~e стягнення  (податків) collection without recourse to the court.  

Безчинство–outrage; rowdiness.  

Бешкетувати–to commit outrages.  

Бідність–misery; poverty; need; indigence; замежею ~і below the poverty line.  

Біженець—refugee.  

Бійка–fight; affray; вступати у ~y to come/to get to blows.  

Білль–bill; прийняти ~ to adopt/to approve a bill; розробляти~ to draft/to elaborate a 

bill.  

Благо–benefit; good; prosperity; матеріальні~а material values; загальне ~ 

common/public wealth.  

Благодійність–benevolence; charity; philanthropy.  

Бланк–form, slip, blank; ~ декларації declaration form; ~ заявления application form; 

~ інкасовогодоручення задокументарною тратою documentary bill lodgment form; 

~ контракту contract form; ~ клопотання proposal form; банківський~ bank form; 

вексельний ~ draft slip; фірмовий~ form of a company; заповнювати~ to fill in a 

form.  

Борг–debt; duty; liabilities; arrears.  

Боротьба–struggle, fight; drive.  

Браковка–rejection; repudiation; bracking; sorting.  

Браконьєр–poacher.  

В 

 

В’їзд–entrance, entry; право ~a right of entry; дозвілна ~ (до країни) entry 

visa/permit; забороняти ~ to ban the entry; дозволяти ~ to permit the entry.  

Вада–defect; flaw.  

Вакансія–vacancy; vacant position; заповнювати~ю to fill a vacancy; посадова~ 

vacancy in office.  

Вантаж–cargo, goods, freight; consignment; shipment.  
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Вантажовласник–owner of cargo; cargo/freight owner.  

Вантажоодержувач–consignee, receiver of cargo/of freight.  

Введення–1. (вступна частина документу) introduction; preamble; 2. (пуск; 

приведенняв дію) enactment.  

Ввіряти–to confide; to entrust.  

Ввод–commissioning; putting into operation; ~ вексплуатацію commissioning; 

терміну ~a вдію commissioning period.  

Вдівство–widowhood.  

Вербування–еnlistment, recruitment; draft; ~ до армії enlistment/recruitment into the 

army.  

Верховний–supreme; ~а влада  supreme authority/power; ~ суд Supreme Court.   

Вести–to conduct, to keep.  

Взаємодія–interaction, соoperation; ~ між країнами  cooperation between nations; 

тісна ~ close cooperation; во ~ії in concert.  

Взаємодопомога–mutual assistance, mutual aid/help.  

Взаєморозуміння–mutual understanding; досягати~я to arrive mutual understanding; 

наоснові ~я on the basis of mutual understanding.  

Взаємоузгодженний–mutually agreed.  

Вибачення–apology; excuse; публічне~ public apology; приносити ~ to offer 

apologies.  

Вибір–1. choice, pick, (відбір) selection; 2. (альтернатива) alternative; 3. 

(правовибору) option; 4. (асортимент) assortment.  

Вибух–explosion.  

Вивезення–1. taking out, pick-up, removal; 2. (експорт) export, exportation.  

Вигадка–invention; fabrication.  

Вигідний–advantageous; profitable; beneficial; gainful; remunerative; lucrative.  

Вигнання–(з країни) banishment; expulsion; (депортація) deportation; (посилання) 

exile.  

Вигода–1. (перевага) advantage, benefit; 2. (прибуток) profit, gains.  

Вигравати–to win, to gain; to benefit from; ~ справу (добитисясудового вироку у 

свою вигоду) to secure judgement; ~конфліктну справу to win the dispute.  

Видворення–(з країни) deportation; banishment.  



 11 

Викликати–1. to call, to send for, to summon; 2. (причиняти) to cause, to occasion; 3. 

(збуджувати) to provoke; ~ адвоката to summon a counsel; ~ в якості свідка to 

subpoena/to summon as a witness.  

Виконання–1. execution, implementation, fulfillment; 2. (обов’язків) performance; 3. 

~ договору fulfillment/performance of a contract.  

Викривати–1. (викривати) to expose; to uncover; 2. (звинувачувати) to accuse, to 

blame.  

Викуп–1. (погашення) repayment, redemption; 2. (майна) reacquisition; 3. 

(вилучення з обігу) retirement.  

Вилучати–to confiscate; to seize; to impound; (з юрисдикції) to exempt; ~ гроші з 

обігу to recall/to withdraw money from circulation; ~ документ to suppress a 

document; ~ з юрисдикції to exempt from jurisdiction; ~ майно to confiscate property; 

~ незаконноздобутідокази to exclude illegally obtained evidence.  

Вимагання–1. (хабарі) exaction; extortion; 2. (рекет) racket; racketeering; 3. 

(шантаж) blackmail; займатися~ м to exact/to extort. 

Вимушений–forced; coerced; compelled; obliged; exacted; ~e визнання 

coerced/exacted confession.  

Винагорода–1. reward, payment, remuneration, bonus; 2. (гонорар) fee; 3. (комісійні) 

commission; 4. (компенсація) consideration, compensation.  

Винаходити–to devise; to invent.  

Винний–culpable; guilty; defaulter; ~асторона defaulter/guilty party; признавати 

кого-небудь ~им to adjudge/to return guilty; признаватисебе ~им to admit one's guilt.  

Виселення–eviction; dispossession; ejection; ouster; (депортація) deportation; 

expulsion; ~ всудовомупорядціdispossession proceedings; примусове ~ forced 

ejection.  

Відносини–attitude; treatment; relation; relationship. 

Відомство–department, office, administration; agency; ~ поохороні авторського 

праваcopyrightagency; зовнішньополітичного  ~ foreignoffice; державного ~ 

statedepartment; податкового ~ taxadministration; галузеве ~ branchdepartment; 

патентне ~ patentoffice; митне ~ customsoffice.  

Вказівка–indication; (розпорядження) direction; directive; instruction.  
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Втручатися–to interfere, to intervene; ~ у внутрішні справи  to interfere in the 

domestic affairs.  

В'язень–inmate; prisoner.  

Г 

Групування–grouping; alignment; утримуватися від приєднання до ~у to refrain 

from joining a grouping; входитив ~я to join a grouping.  

Ганьба–infamy; disgrace; shame.  

Гарантія–guarantee, surety; warranty; indemnity; safeguard, protection.  

Герб–coat of arms; державний ~ national emblem/state coat of arms.  

Гідність–1. dignity; 2. (цінність) value; worth; denomination.  

Глумитися–to deride; to gibe; to mock; to bring smb into derision; to desecrate.  

Годувальник–breadwinner.  

Голова–chairman; president; ~ суду  president of the court.  

Голос–vote.  

Гонорар–fee, royalty; honorarium; авторський ~ author's fee; (з тиражу) royalty; 

агентський ~ agency fee; адвокатський ~ attorney's fee/solicitor's costs; платити ~ to 

pay fees.  

Грабіж–plunder; (з застосуванням насильства) robbery.  

Громадянин–citizen; subject; натурализовані ~и naturalized citizens.  

 

Ґ 

Ґвалтівник–rapist 

Д 

Давати–to give; ~ хабарі to lend/to loan; ~ підстава для позову to give rise to an 

action; ~ свідчення to give evidence.  

Дар–donation; gift; (пожертва) endowment.  

Давність–limitation; prescription; long standing; термін ~і period of limitation/time 

limitation; закінченнятермінупозовної ~і expiration of the limitation period; позова ~ 

limitation of action; набувальна~ acquisitive prescription.  

Дактилоскопія–dactylography; identification of fingerprints.  
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Дарування–donation; gift, grant; ~ навипадок смерті gift in view of death; 

прижиттєве ~ absolute gift; договір ~я contract of gift; заборонення ~я prohibition of 

gift; обмеження ~я limitation of gift; скасування ~я withdrawal of a gift.  

Дарча–deed of gift.  

Двоєженство–bigamy.  

Двосторонній–1. (договір) reciprocal, bilateral; 2. (рух) two-way.  

Двошлюбність–bigamy.  

Декларація–declaration; ~ продовірчий характер майна declaration of trust; ~ 

продоходи income statement; банковські ~ bank declaration; вантажна ~ cargo 

declaration; податкова ~ tax declaration; митна ~ customs declaration; заповнювати 

~ю to fill in a declaration; подавати ~ю to produce a declaration; підписувати ~ю to 

sign a declaration.  

Декрет–decree; видати ~ to decree/to issue a decree.  

Делікт–delict, tort, illegal action; ~ противособистості personal tort; осудний ~ 

alleged tort; цівільний~ civil tort; майновий ~ property tort; міжнародно-правовий ~ 

international delict/internationally wrongful act; публічно-правовой ~ public tort; 

приватноправовой ~ private tort.  

Дефект–(виробничий дефект) rejects, wastage, waste, spoilage; defect, flaw; 

виробничий ~ reject; виявити ~ to discover defective goods.  

Де-юре–de jure; визнавати~ to recognize de jure.  

Джерело–source; ~ доходу source of income; ~ накопичення source of accumulation.  

Дискваліфікація–disqualification; зазнавати ~ії to incur disqualification.  

Дискламація–disclaimer.  

Діверсія–subversive activities; subversion.  

Дізнання–inquisition; inquest; inquiry; investigation.  

Ділянка–part; area; section; (землі) lot; земельна ~ parcel of land; виборча ~ electoral 

district; присадибна ~ personal plot of land.  

Дітовбивство–filicide; infanticide.  

Дія–1. to act; to operate; to function; 2. (мати закону силу) to be effective; to be in 

force; to be valid.  

Дія–act, action; (вплив) effect; ~ безпорученнязацікавленої особи action performed 

without authorization of the interested party.  
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Діяльність–activity, activities, work; occupation; enterprise.  

Діяння–act, action, actofcommission; deed.  

Довірений–attorney; agent; діяти в якості ~ого to stand proxy. .  

Доведення–ргоof; evidence.  

Довіра–faith, trust, credence; confidence.  

Довіреність–letter of attorney, power of attorney, letter of trust, letter of authority, 

proxy, commission.  

Догляд–(турбота) care; attendance; залишати без ~и to leave unattended.  

Договір–agreement, contract; treaty.  

Додаток–(додокументу) schedule; appendix, addendum, affixation; ~ доконтракту 

addendum/supplement to a contract; з ~мдокументів with attachment of documents. 

Дозвіл–permission.  

Дозволяти–to allow; to permit.  

Доказ–evidence; evidence of a guilt; достатні ~и sufficient evidence; непрямі ~и 

circumstantial evidence; неспростовні ~и incontrovertible evidence; прямий ~ direct 

evidence.  

Доля–destiny; fate; lot.  

Домагання–importunity; harassment; solicitation.  

Донос–denunciation; report to the police; помилковий ~ false denunciation.  

Допит–examination; interrogation; questioning; ~ свідків hearing/examination of 

witnesses; ~ суддею judicial questioning; вести ~ to conduct an 

examination/interrogation; піддавати ~y to examine/to interrogate; протокол ~у record 

of the interrogation.  

Дружина–spouse; wife.  

Думка–opinion; view.  

 

Е 

Експатріація–expatriation.  

Експерт–examiner; expert; surveyor.  

Експертиза–expertise; expert appraisal.  

Екстрадиція–extradition; договір про ~ю extradition treaty; закон про ~ю extradition 

law; підлягає ~ї extraditable.  
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Емансипація–emancipation.  

Емігрант–emigrant; emigre; exile.  

 

Є 

Єдинокровний–consanguineous; ~асестра blood sister/half-sister; ~ брат blood 

brother/half-brother.  

Єдиношлюбний–monogamous.  

Ж 

Жеребкування–ballot, casting lots; lot; sortition; drawing lots; ~ учасників позики 

ballot.  

Жертва–(потерпілий) victim; ~ нападу victim of assault; ~ злочину victim of a crime.  

Житель–dweller; inhabitant; корінний ~ native; місцевий ~ local; постійний ~ 

permanentresident.  

Житло–dwelling; house; home; ~, не придатне для житлаdwellingunfitforhabitation; 

орендоване ~ renteddwelling; комфортне~ comfortabledwelling; право на ~ 

righttohousing.  

Житловий–housing; ~е законодавство housing legislation; ~ кодексУкраїни Housing 

Code of the Ukraine; ~ кооператив housing cooperative.  

Жінковбивство–uxoricide.  

Жорстокість–cruelty; brutality; savageness.  

З 

З’ясовувати–to clear out; to elucidate; to find out.  

Забезпечувати–to assure; to guarantee; to secure; ~ виконання зобов’язань to secure 

compliance with a commitment; ~ захисника to provide with a defender.  

Заборгованість–debt, arrears, indebtedness, liability.  

Заборона–ban, prohibition; inhibition; interdiction.  

Завіряти–to authenticate, to attest, to certify; ~ копію to attest a copy; ~ підпис to 

authenticate a signature.  

Заволодіння– (захоплення) seizure; (заняття) occupancy; occupation; taking; 

(поглинання компанії) takeover.  

Загальний–general; universal; overall.  
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Загальний–common; general; ~а власність common ownership; ~і збори акціонерів 

general meeting of shareholders.  

Загибель–destruction, ruin; loss; downfall; ~ вантажу loss of cargo; ~ майна loss of 

property.  

Загроза–menace; threat; danger; jeopardy.  

Задоволення–satisfaction; recovery; redness; relief.  

Задовольняти–to satisfy; to meet; to redress.  

Задушити–to choke; to strangle; to strangulate.  

Заклик–(звернення) appeal; call (на службу) conscription; call-up; ухиляйся від ~у в 

армію draft dodger.  

Заколот–insurrection; revolt, rebellion; збройний ~ armed rebellion; придушувати ~ 

to suppress a revolt; підіймати ~ to make a revolt.  

Закон–law; act; legislation;  

Законний–lawful; legal; juridical; legitimate; rightful; valid. 

Законодавець–legislator, lawmaker; lawgiver.  

Законодавство–legislation; laws;  

Закононароджена–legitimate; ~ дитина legitimate child.  

Законопроект–bill; draft law;  

Закриття–closing; closure.  

Залежність–dependence; ~ від іноземного капіталу dependence on foreign capital; 

матеріальна ~ material dependence; фінансова~ financial dependence; економічна~ 

economic dependence.  

Залучення–attraction; drawing; utilization; engagement; involvement.  

Залякувати–to intimidate; to terrorize.  

Замах–attempt; encroachment; ~ на вимагання attempted extortion; ~ насамогубство 

attempt to commit a suicide.  

Замишляти–to deliberate; to design; to contrive; to premeditate; ~ злочин to contrive a 

crime.  

Заміжжя–marriage.  

Замовлення–order. 

Замовник–customer, client.  

Заперечення–objection; disagreement, exception; retort; opposition.  
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Запит–inquiry; request; query.  

Запобігання–averting; prevention; ~ аварії prevention of an accident; ~ банкрутства 

prevention of bankruptcy; ~ шкоди preventing harm; ~ пошкодження власності 

prevention of damage to property.  

Заповідач–testator, legator; settlor; (нерухомого майна) deviser.  

Заповіт–will, testament; (рухомого майна) bequest; (нерухомого майна) devise;  

Запорука–(нерухомого майна) mortgage; pledge; (рухомого майна) pawn;  

Зареєструвати – to register; to record.  

Заарештований – аrrestee; arrested person.  

Заробіток –  gains; earnings; pay; річний ~ annual earnings; місячний~ monthly 

earnings; загальний~ gross earnings; побічний~ incidental earnings; середній~ 

average earnings.  

Зарплата – earnings; pay; (робочих) wages; (службовців) salary; Заручник – hostage; 

брати ~ів to take hostages; звільняти ~ів to free hostages.  

Засвідчення – (посвідчення справжності) attestation, certification; authorization, 

verification; нотаріальне ~ notarial attestation.  

Засідання – session; sitting; meeting, conference.  

Засідка – ambush; влаштовувати ~y to lay an ambush.  

Заслуховувати – to hear; ~ справа to hear a case; ~ свідків to hear witnesses.  

Засновник – founder; promoter; ~ компанії company promoter.  

Заставна – mortgage, encumbrance; (намитниці) bond;  

Застосовувати – to apply; to employ; to enforce.  

Засуджувати – to adjudicate; to accuse; to charge; to condemn; to convict; ~ 

невиновного to convict the wrong man.  

Засудження – (судове) conviction; condemnation; повторне ~ reconviction; умовне ~ 

suspended sentence/probation.  

Затвердження – confirmation; affirmation; assertion; (схвалення) adoption; approval; 

(санкціонування) authorization; sanction; sanctioning; ~ бюджету approval of the 

budget; ~ заповіту probate of a will; ~ рішення affirmation of a decision.  

Затримання – 1. (арешт) arrest, detention; apprehension; 2. (затримка) detention; 3. 

(майна) attachment, impoundment; seizure; sequestration. 
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Захисник – defender; protector, advocate; counsel for the defence; ~ 

інтересівспоживачів consumer rights campaigner; ~ обвинуваченого defender of the 

accused; державний~ public defender; відмовлятися від~a всуді to serve one's own 

counsel.  

Захист – defence; protection; safeguard; security;  

Захищатися – to defend oneself; to protect oneself; ~ всуді to defend a case.  

Захищенний – defended; protected; ~ позовом actionable/enforceable.  

Захоплювати – to seize; to occupy; (у полон) to capture.  

Заява – 1. (клопотання) application; 2. (твердження) statement; 3. (декларація) 

declaration;  

Збочення – 1. perversion; 2. (спотворення) distortion; misinterpretation; статеве ~ 

sexual perversion.  

Звинувачення – accusation; charge; inculpation; (всуді) theprosecution;  

Зобов'язувати – to obligate; to oblige.  

Зрада – betrayal; treason.  

Зухвалість – impudence.  

І 

Ізолятор – isolation ward; solitary confinement cell; слідчий~ investigatory isolation 

ward; штрафний~ penal isolation ward.  

Інакомислення – dissent; dissidence.  

Інвалід – cripple; disabled person; invalid; ~ війни war cripple; ~ праці disabled 

worker.  

Ініціатива – initiative; законодавча ~ initiation of laws.  

Інсинуація – insinuation.  

Інтервенція – intervention; валютна ~ currency intervention; озброєна~ armed 

intervention; ринкова ~ market intervention.  

Інформатор – informant; informer; тaємний ~ secret informer.  

Інцидент – incident.  

Іпотека – mortgage; hypothecation.  

Істина – truth; спотворювати ~y to distort the truth; встановлювати ~y to establish 

the truth.  
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Й 

Ймовірність – probability; chance; possibility; ~ провини probability of a guilt.  

К 

Кабінет – study; office; (уряд) the Cabinet; ~ міністрів Cabinet of Ministers; тіньовий 

~ Shadow Cabinet.  

Каліцтво – injury; mutilation; maim; заподіяне ~ maiming.  

Камера – chamber; (тюремна) cell; ward; ~ ув'язнення detention cell; ~ спрощеного 

судочинства (міжнародного суду)chamber of summary procedure; ~ збереження 

check-room/storage locker.  

Кандидатура – candidature, candidacy; candidate, nominee.  

Кара – execution; смертна ~ capital punishment/death penalty; відмінити смертну ~ 

to abolish a death penalty; засудити до смертної ~и to condemn to death.  

Карцер – isolation ward; lock-up.  

Кат –executioner; hangman.  

Катування – torture,зазнавати ~нь to be subjected to torture 

Каяття – penitence; penitential; repentance.  

Квартиронаймач – lodger; tenant.  

Керівник – chief; boss; director; manager; executive; head; leader.  

Клієнт – client; customer.  

Клопотання – petition; motion; application; plea; solicitation.  

Кодекс – code; ~ законів про працю code of labour laws/labour code; ~ про 

адміністративні правопорушення code of administrative violations; цивільний ~ civil 

code; цивільний процесуальний ~ code of civil procedure; дисциплінарний ~ code of 

discipline/disciplinary code; митний ~ customs code; кримінально-процесуальний ~ 

code of criminal procedure; кримінальний~ criminal code.  

Колонія – colony; ~ загального режиму colony with a general regime; ~ особливого 

режиму colony with a special regime; ~ суворого режиму colony with a strict regime; 

виправно-трудова ~ correctional labour colony.  

Компетенція – competence; authority, jurisdiction;  

Кон’юнктура – conjuncture; conditions; ~ ринку market conditions/state of the 

market; кредитна ~ credit conditions; міжнародна~ international situation; 

загальногосподарська~ general economic situation; економічна~ economic 
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conditions; впливати наринкову ~у to influence the market; вивчення ~и marketing 

research.  

Конвой – convoy; guard.  

Контингент – contingent, quota; валютний ~ foreign exchange quota; імпортний ~ 

quota of imports; експортний ~ quota of exports.  

Конфіскація – confiscation, expropriation; forfeiture.  

Конфлікт – conflict; dispute; ~ інтересів conflict of interests; збройний ~ armed 

conflict; прикордонний ~ border conflict; виробничий~ industrial dispute; трудовий 

~ labour conflict; етнічний ~ ethnic conflict; викликати~ to lead to a conflict; 

врегулювати~ to settle a conflict; загострення ~a sharpening of a conflict; ескалація 

~a escalation of a conflict.  

Корупція – corruption, corrupt practices; ~ посадових осіб official corruption; 

законодавство проти ~ї anti-corrupt practices law.  

Крадіжка – theft; stealing; (зі зломом) burglary; larceny; ~ особистого майна 

personallarceny; велика ~ large-scaletheft; дрібна ~ pickery/pilferage.  

Красти – tosteal, torob.  

Кримінальний – criminal; penal; ~а відповідальність criminal liability; ~а 

юрисдикція criminal jurisdiction; ~e діяння criminal act; ~e право criminal law; ~e 

переслідування prosecution; ~ злочин criminal offence/felony; ~e судочинство 

criminal justice; ~ закон criminal/law; ~ кодекс criminal code; ~ процес criminal 

procedure.  

Куля –bullet.  

Купівля-продаж – purchase and sale; contract of sale; sale; ~ валютнихцінностей sale 

of currency; ~ нерухомого майна sale of immovable property;~ ціннихпаперів sale of 

securities; договіркупівлі-продажу contract of purchase and sale.  

Купча – bill of sale, deed of conveyance.  

Л 

Легалізація – legalization; certification; ~ незаконноотриманих доходів legalization 

of fraudulent gains; банківська ~ legalization of a bank; консульска ~ consular 

legalization.  

Лист – list; writ; заставний ~ mortgagebond; виконавчий ~ writofexecution; 

контрольний ~ checklist; розрахунковий ~ paysheet; пакувальний ~ packinglist.  
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Лихо – calamity; disaster; стихійне ~ act of God; natural calamity.  

Лізингодавець – lessor.  

Лізингоодержувач – lessee, leaseholder.  

Лікарняний лист – sick-leave certificate, sick-list.  

Ліквідація – abolition; abrogation; annulment; cancellation; elimination; liquidation; 

nullification; repudiation.  

Ломбард – pawnshop, lombard; запорука речей  ~і pledge of things in a pawnshop; 

зберігання в ~і storage in a pawnshop.  

Лояльність – fidelity; loyalty.  

М 

Магістр – master; ступінь ~a Master's degree.  

Маєток – estate; tenement; holding; ~ в довічному володінніlifeestate; ~ з 

безумовним правом власності і володінняestateinafeesimple; ~ з обмеженим 

переходом у спадокestateinafeetail.  

Майно – assets; property; tenement; ~ акціонерного суспільства propertyofajoint-

stockcompany; ~ боржника debtor'sproperty;  

Малолітній – juvenile; young; ~ злочинець juvenile delinquent.  

Мамооплачуваний – low-paid, poorly-paid. 

Мамінупулювання – manipulation; ~ валютоюcurrency manipulation; ~ фінансовими 

рахунками manipulation of/tampering with financial accounts.  

Мародер – marauder; plunderer; pillager.  

Матеріал –material; facts; matter; data; Мати на увазі – to assume; to imply; to 

presume; to suppose.  

Махінація – manipulation, machination; scheme; swindle; fraud; Мачуха – 

stepmother.  

Межа – limit; limitation; ceiling; ~ дефіциту deficitmargin. 

Мета – aim; goal; objective; purpose; ~ позову object of an action; злочинна ~ 

criminal intent; з корисливою ~ою with a mercenary motive.  

Милостиня – alms; просити ~ю to beg alms; збирати ~ю to gather alms.  

Мито – tax; dues; duty; fee; toll;  

Місцезнаходження – location, seat, site; ~ компанії location of a company.  

Місце проживання – residence, locality.  
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Місце  перебування  location; seat; ~ уряду seat of government.  

Місцевий – local; ~а влада localgovernment; ~есамоврядування localself-

government; ~і податки localtaxes; ~і органи державної влади localadministration.  

Молодший – junior.  

Мотив – motive; спонукальний ~ impulsivecause; прихований ~ ulteriormotive.  

Мотивування – motivation; ~ вироку statement of motivation.  

Мстити – to avenge; to revenge oneself.  

Мужолозтво – sodomy.  

Н 

Набувач – acquirer; buyer; grantee; purchaser; transferee; ~ майна acquirerofproperty; 

сумлінний ~ bonafidepurchaser; недобросовісний ~ malafidepurchaser.  

Навантаження – loading; shipment; дострокове ~ earlyoftimeloading; контейнерне ~ 

loadingincontainers; здійснювати ~ toload; припиняти ~ toterminateloading. 

Навмисно – deliberately; intentionally; purposely.  

Нагляд – control, inspection, oversight; superintendence; supervision, surveillance, 

monitoring;  

Наглядач – supervisor; warder.  

Нагорода – award, reward, decoration.  

Надавати – to give; to grant; ~ позику to grant a loan; ~ ліцензію to grant a licence; ~ 

відстрочку to give a respite; ~ право to entitle; ~ знижку to allow a discount.  

Надійність – reliability; credibility; (безпека) safety, security; ~ даних reliability of 

data; ~ свідчень reliability of testimony; ~ доказів credibility of evidence.  

Нажива – gain, profit; легка~ easy money; заради особистої ~и for personal gain.  

Найм – (оренда) lease, renting; rent, renting, tenancy; (напрацю) employment; ~ 

житловогоприміщення renting; ~ робочої сили hiring of labour; ~ безстроковий 

hiring at will; працювати за наймом to work by hire; здавати у найм to hire out/let on 

hire.  

Наймати – 1. (нароботу) to employ; to hire; 2. (орендувати приміщення ) to rent; to 

tenant; 3. (фрахтувати судно) to charter; to freight.  

Наймач – 1. (роботодавець) employer, hirer; 2. (наймач, арендатор) lessee; hirer; 

renter; tenant.  

Наказ – edict; decree; ordinance;  
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Наклеп – calumny; defamation.  

Належати – to belong.  

Намір – intention, intent; design; (ціль) aim, purpose;  

Нанесення – infliction; ~ тілесних пошкоджень infliction of a bodily injury; ~ збитку 

infliction of damage.  

Наносити – to inflict; ~ шкоду to cause harm; ~ образу to insult; ~ ущерб to damage.  

Напад – attack; assailing; assault; раптовий ~ sudden (surprise) assault (attack); 

збройний ~ armedattack;  

Напрямок – direction, line, course; (тенденції) tendency, trend; пріоритетний ~ 

(діяльності ) business priority.  

Нарахування – charge; (підрахунок) calculation, computation; ~ пені насуму charge 

of a penalty on an amount; ~ процентів calculation of interest; податкове ~я tax 

accruals.  

Наркотик – drug; narcotic; заборонени ~ illegal drug; дозволений ~ authorized drug; 

сильнодіючий~ hard drug; торгівля ~ами drug pushing/sale.  

Народження – birth.  

Наручники – handcuffs; manacles; одягати ~ to manacle.  

Насильно – violently; by force; forcibly.  

Насильство – force; violence; (вимушене ) coercion; duress; ~ над особою 

personalviolence; ~ проти особи violenceagainstaperson; законне ~ legalviolence;  

Наслідок – consequence; outcome; sequence;  

Начальник – chief; head; boss; superior.  

Нащадок – descendant; offspring; ~ по прямій лінії direct descendant.  

Небезпека – danger; menace; threat; (ризик) hazard; ~ пошкодження 

dangerofdamage;  

Невиконання – (недотримання) default, non-fulfilment, non-execution;  

Невикористання – (права) non-use.  

Невинний – guiltless; innocent.  

Невинність – innocence, guiltlessness.  

Невиплата – non-payment; ~ зарплані arrears of wages; ~ процентів non-payment of 

interest.  

Невитребуваний – uncalled; unclaimed; unreclaimed.  
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Невід’ємний – inalienable; inherent; ~e право inalienable/inherent right.  

Невідворотний – unavoidable; ~іобставини unavoidablecircumstances.  

Невідповідність – inadequacy; non-conformity; incompatibility, inconsistency; ~ 

вимог non-fillfilment of specific requirements; ~ умов контракту non-conformity to 

the contract.  

Невтручання – non-interference; non-intervention; принцип ~я в внутрішні справи 

інших держав principle of non-interference in the internal affairs of other states.  

Недбалість – carelessness, fault, inadvertence; neglect, negligence; recklessness.  

Недієздатність – disability, legalincapacity; ~ в силу психічного захворювання 

mentaldisability; цивільна ~ civil incapacity.  

Недійсний – invalid, ineffective, void, null.  

Недобросовісний – dishonest; unfair; unscrupulous.  

Недоброякісність – badquality, unsoundness.  

Недоведенний – unproved; unproven.  

Недовіра – distrust; mistrust; вотум ~и vote of no confidence.  

Недогляд – oversight.  

Недолік – deficiency; lack; deficit; shortage;  

Недоторканність – (імунітет) immunity; (непорушність) inviolability; (цілісність) 

integrity.  

Недотримання – non-observance, non-observing; non-compliance with; non-

conformity; omission to observe.  

Недоумкуватий – imbecile; mentally deficient.  

Незабезпеченний – unprovided; unsecured.  

Незавершенність – non-completion; ~ роботи non-completion of work.  

Незавіренний - uncertified; unverified; unattested.  

Незаконно – illegally; illegitimately; lawlessly; wrongfully; ~ отримане майно 

illegally obtained property.  

Незапечерний – incontestable, undisputed, indisputable, unchallengeable; irrefutable; 

~доказ conclusive evidence.  

Незареєстрований – unregistered; unrecorded.  

Незастосування – non-application; non-use.  

Незасуджений – uncondemned; unconvicted.  
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Незатребуваний – unclaimed, uncalled; unreclaimed.  

Незгода – disagreement, non-consent; повідомити про свою ~у to indicate one's 

disagreement.  

Нездоланний – insurmountable; irresistible; ~асила force majeure/act of God.  

Незмінюванність – irremovability from office; ~ судей irremovability of judges.  

Незнання – ignorance; виновне ~ voluntary ignorance; невиновне ~ innocent 

ignorance; посилатися на ~ закону to plead ignorance of law.  

Незувмисний – unintended; unintentional; unpurposed.  

Нейтралітет– neutrality; збройний ~ armed neutrality; дотримуватися~ to maintain 

neutrality.  

Некараність – unpunishability.  

Некваліфікований – unqualified; unskilled.  

Некомпетентний – incompetent; unqualified.  

Нелегальний – іllegal.  

Нематерільаний – non-material; ~а річ intangible thing/thing incorporeal; ~і блага 

non-material values.  

Неможливість – (виконання) impossibility; абсолютна ~ виконання absolute 

impossibility of performance; фактична ~ виконання договору impossibility of 

performance of the contract in fact; юридична ~ виконання legal impossibility of 

performance.  

Ненавмисний – accidental; unintentional; inadvertent.  

Ненадання – failure to provide; ~ документації failure to provide documentation.  

Ненадійний – unreliable; untrustworthy.  

Необ`активний – biassed; prejudged; prejudiced.  

Необгрунтованність – groundlessness; unsoundness.  

Необережний –negligent; careless; imprudent; incautious; ~eкерування 

автотранспортом carelessdriving.  

Необмежений – unlimited; unrestricted; ~а відповідальність unlimited liability.  

Необтяжений – (боргами) unencumbered; free and clear; uncharged.  

Необхідність – necessity, need, want; requirementd.  

Неоплата – non-payment; failure to pay.  
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Неосудність – insanity; lunacy; madness; unsoundness of mind; тимчасова ~ 

temporary insanity; доведенна ~ evidenced insanity; передбачувана ~ alleged 

insanity; встановлювати ~ to determine insanity.  

Неофіційний – informal, unofficial.  

Непідкупний – incorrupt; incorruptible.  

Непідсудність – immunity from jurisdiction; відведення за ~и challenge of 

jurisdiction.  

Непізнаний – unidentified.  

Неплатежеспроможність – insolvency, bankruptcy; inability to pay; ~ партнерів 

insolvency of partners.  

Неплатіж – non-payment; default; failure to pay; default in payment; ~ вбюджет 

default on budgetary payments; причина ~У reason for non-payment; у випадку ~a in 

default of payment.  

Неповага – disrespect; ~ до суду contempt of court.  

Неповернення – default; ~ кредиту creditdefault.  

Непогашення – (борг) unextinguished; undischarged; unpaid; unredeemed; unsettled.  

Неподання – failure to submit; ~ декларації про прибуток  failure to submit income 

tax return.  

Непокора – disobedience; insubordination; цивільна ~ civildisobedience.  

Неправдиве свідчення – falseevidence; perjury; схильність до 

~ихsubornationofperjury.  

Неправоздатність – disability, incapacity, incompetence; цивільна ~ civil incapacity.  

Неправомірність – illegality, wrongfulness, unlawfulness; ~ дій illegality of actions.  

Неправосудний – illegal; unjust; ~e судове рішення miscarriage of justice.  

Непрацездатність – disability, incapacitytowork, invalidity.  

Непридатність – unsuitability; (про людину ) incapacity.  

Нерухомість – immovables; realestate; immovableproperty, realty; tenement;  

Несамовитий – insane; lunatic; mad.  

Неспадковий –unheritable.  

Несплата – non-payment; default of payment; failure to pay.  

Несправедливий – unfair; unjust; ~ приговор unjust sentence.  
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Неспроможний – insolvent, bankrupt; ~ боржник insolvent; оголосити себе  ~м to 

file a bill of bankruptcy; визнавати ~м to declare bankrupt.  

Нестабільність – instability; економічна ~ economicinstability.  

Нестійкість – instability; ~ законодавчої бази  instability of the legislative base; 

економічна ~ economic instability.  

Несумісність – incompatibility; incongruity; inconsistency.  

Нетверезий – drunkcn; вождение автомобиля в ~ом виде drunkendriving.  

Неустойка – (штраф) forfeit; penalty, fine;  

Неявка – absence; (нароботу) non-attendance; ~ в суд absence from court.  

Нічий – ownerless; unowned; ~ яземля ownerless land; ~ємайно unclaimed/unowned 

property.  

Новація – revival; (боргу) novation; ~ договору revival of an agreement; виробляти 

~ю to novate.  

Норматив – norm, normative, standard; встановлювати ~и to lay down standards.  

О 

Об’єктивний – objective; fair; impartial.  

Обважування – falseweighing.  

Обвинувальний – accusational; accusatory; prosecuting; prosecutive; ~ акт indictment; 

винести ~ акт to find/to return indictment; ~ вирок judgement of conviction/verdict of 

guilty.  

Обвинувач – co-claimant; co-litigant; co-plaintiff. prosecutor; counsel for the 

prosecution; державний ~ public prosecutor; приватний ~ private prosecutor; виступ 

~авсуді accusatory pleading.  

Обвинувачуваний – accused, charged, defendant.  

Обговорювати – 1. (обмовити) to defame; to slander; 2. (умови договору) to specify; 

stipulate; 3. (зробити застереження) to make а proviso.  

Обґрунтований – just, justified, valid, reasonable; sound; sufficient; founded.  

Обґрунтованність – validity, sufficiency; reasonableness, soundness; (виправдання) 

justification; (доречність) relevance.  

Обґрунтування – reason; foundation; substantiation; argument; basis; (виправдання) 

justification.  
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Обережність – precaution; звичайна міра ~і ordinaryprecaution; обов'язкова міра ~і 

mandatoryprecaution; розумна міра ~і reasonableprecaution.  

Об'єднувати –to unite; to unify; to merge.  

Обирати – to vote; to choose; to elect; ~ наоснові широкого представництва to elect 

on a widely representative basis; ~ таємним голосуванням to elect by secret ballot; 

право ~і бути обраним right to vote and to be elected.  

Обкладати – (податками ) to assess; to impose; ~ митом to impose a duty; ~ 

штрафом to impose a fine.  

Облава – raid; round up; проводити ~y to carry out a raid; потрапляти в ~y to be 

rounded up.  

Обман – deceit, deception; (шахрайство) fraud; cheat.  

Обмеження – infringement; interference, limitation; restriction; ~ 

національнихінтересів infringement of national interests.  

Обмежувати – to infringe; to interfere, to limit; to restrict; ~ суверенітетдержави to 

infringe the sovereignty of a state ; to limit; to restrict; to restrain.  

Обмовити – to calumniate; to defame; to malign; to slander.  

Обов'язковий – compulsory; binding; obligatory. 

Обов'язок – duty, obligation, liability; (відповідальність) responsibility. 

Оборона – defence; необхідна ~ justifiable defence. 

Оборотний – reverse; (документ) negotiable; (капітал) current, circulating, floating, 

revolving; working; ~е засоби current/working assets; ~ капітал current/working 

capital.  

Образа – insult; affront; ~ дією assaultandbattery; ~ словом defamation; публічна ~ 

affront; тяжка ~ greatinsult; усна ~ slander;  

Обслуговувати – to serve; to service; ~ автомобіль to service a car.  

Обставина – circumstance; condition.  

Обстежити – to examine; (інспектувати) to inspect; (розслідувати) to investigate, to 

inquire; ~ хворого to examine a patient. 

Обтяжувати – (майно) to charge, to encumber; ~ запорукою to grant a mortgage; ~ 

майно to encumber assets; ~ права заставою to grant a charge over rights.  

Обхід – (ухилення) evasion, circumvention; ~ закону evasion of law.  

Обходити – (закон) to evade, to circumvent, to bypass.  
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Обшук – search.  

Обшукувати – tosearch.  

Огляд – inspection, examination. 

Оглядати – toexamine; toinspect.  

Оголошення – announcement; proclamation; pronouncement.  

Оголошувати – toproclaim; todeclare; to announce; (в судовому порядку) to adjudge; 

to adjudicate; (рекламувати) to advertise. 

Одержувач – receiver; recipient; address; consignee. 

Одинокий – lonely; solitary; (холостий) single; ~амати unmarried mother.  

Одруження – marriage; wedding ceremony.  

Озброєння – arms; weapons; armaments.  

Оклад – salary; ~, що враховується при нарахуванні пенсії pensionable earnings; 

посадовий ~ official salary; персональний ~ personal salary.  

Окружний – district; county; ~ суд circuit court; ~ суддя district judge.  

Окупатися – to pay off.  

Оперативний – operational; operative; ~оеуправление operative 

management/administration.  

Опечатування – sealing.  

Опис – inventory; distraint, distrainment, distress; ~ вилученого майна inventory of 

attached property; складати ~ to draw up an inventory.  

Описання – description; технічне  ~ technical manual; відповідати ~ю to answer a 

description; за  ~ям by description.  

Опіка – custody, custodianship; guardianship, trusteeship; tutorage; tutorship; ward. 

Опікун – custodian; guardian; trustee; tutor.  

Опір – opposition (to); resistance (to); ~ представникові влади resistance to an 

authority; чинити протиправний ~ to resist unlawfully.  

Оприлюднення – disclosure.  

Орган – body, agency, organ; authority. 

Організатор – organizer, sponsor.  

Організовувати –  to organize.  

Ордер –  order, warrant; ~ наарешт warrant of arrest. 

Оренда –  lease, leasing, rent, renting; demise; tenancy  
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Оригінал – original; script.  

Оскарження – appeal.  

Особистий – personal; private; individual.  

Особливий – particular; peculiar; special; ~адумка special opinion; ~e виробництво 

special proceeding.  

Оспорювати – to dispute; to challenge; ~всудовому  порядку to challenge legally; ~ 

позов to challenge a claim; ~ патент to contest a patent right; ~ право to contest a 

right; ~ угоду to impeach a transaction.  

Осуд –  censure; винесення ~у expression of a censure.  

Отримання – receipt; acceptance; obtaining, acquisition; ~ хабара acceptance of a 

bribe; ~ вигод receipt of benefits; ~ вантажу receipt of cargo; ~ грошей receipt of 

money;~ контракту receipt of a contract; ~ платежу receipt of payment; ~ прибутку 

profit-making; оплачуватиза ~ to pay on delivery; підтверджувати ~ to acknowledge 

receipt. 

Отримувати – to get; to obtain; to receive; ~ у спадок  to inherit; ~ водійські права to 

obtain a driver's licence; ~ прибуток to derive a profit. 

Отримувач  переказу – payee; remittee.  

Отруєння – intoxication; poisoning; алкогольне ~ alcoholicintoxication; гостре ~ 

acutepoisoning.  

Оферент – offerer; offeror.  

Оформлння – execution, issuance; drawing up; (реєстрація) registration; ~ 

документів execution; ~ замовлення making up of an order; ~ заявки execution of an 

application; ~ інкасовоїоперації formalization of a collection operation; нотаріальне ~ 

notarization; письмове ~ written execution; митне ~ customs clearance. 

Охорона – protection, security; safeguard; safeguarding. 

Охороняти – to guard; to protect; to safeguard.  

Оцінка – appraisal, evaluation, rating, valuation. 

Оцінювач – appraiser; ~ нерухомості evaluator of immovable property; митний ~ 

general appraiser.  

Очевидець – eyewitness.  

Очний –  ~а ставка confrontation; проводити ~у ставку toconfront.  
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Очолювати – to be at the head, to be in charge; to lead; ~ захист to lead for the 

defence; ~ звинувачення  to lead for the prosecution.  

П 

Пай – share, take, interest; ~ в акціях interest in shares; вступний ~ initial share; 

передача ~я transfer of a share; право на отримання ~я right to receive a share; 

закладати ~ to pleadge interest in shares. 

Пакт – covenant; pact; ~ проненападnon-aggression pact.  

Паплюжити – to defame; to discredit.  

Паритет –parity, par, par value; порушувати ~ to upset parity; підтримувати  ~ to 

maintain parity.  

Парі – bet; wager; укладати ~ to lay a bet; to wager.  

Партнер – partner; associate; companion; (no довірчого управління майном) 

cotrustee; ~ з обмеженою відповідальністю limitedpartner; діловий ~ 

businesspartner; рівноправні ~и equalpartners; торговий ~ tradingpartner. 

Пасинок – stepchild; stepson.  

Паспорт – passport; (сертифікат) certificate; закордонний ~ foreignpassport; 

прострочений ~ expiredpassport; службовий ~ servicepassport; технічний ~ 

technicalcertificate; номер ~apassportnumber; видати ~ toissueapassport. 

Патент – patent. 

Патрон – cartridge; (начальник) boss; бойовий ~ servicecartridge.  

Патрулювання – patrol; patrolling; проводити ~ to patrol.  

Патруль– patrol; поліцейський  ~ police patrol.  

Патрульний – patrolling; ~амашина patrolcar.  

Пенсія – pension; ~ за вислугу років long service pension; ~ по інвалідності 

disability pension; ~ по старості old age pension; персональна ~ individual pension. 

Пеня – fine, penalty; стягувати ~ю to charge a fine; списувати ~ю to write off a fine. 

Перебування – stay; (на посаді) tenure; tenure of office; тимчасове ~ sojourn; 

фактичне ~ на посаді de-facto tenure; юридичне ~ на посаді de-jure tenure.  

Перевага – (перевагу) advantage; benefit; superiority; (привілей) privilege; 

advantage; preference.  

Переважний – preferential; ~e право preferential/priority right; ~е право утримання 

senior lien; ~і права priorities and preferences.  
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Перевищення – excess; exceeding; (надлишок) surplus.  

Перевірка – (контроль) control; check; checkout; examination; inspection; 

verification; survey; (випробування) examination; test; testing; trial; (ревізія) audit; 

(перегляд) review.  

Перевіряти – to control; to check; to examine; to inspect; to verify; ~ повноваження to 

verify powers.  

Передавати – to pass; to hand over; (собственность, права) to assign; to transfer; ~ 

справу всуд to refer a case to the court; ~ свої  повноваження to delegate one's 

authority; ~ власність to assign property; transfer ownership.  

Передбачений – (у договорі тощо) provided; stipulated.  

Передбачливість – precaution; foresight; prudence; належна ступінь ~і proper 

precaution; розумна ~ reasonable prudence.  

Передовіряти – to transfer the trust; to delegate.  

Передоручення – assignment; transfer; довіреність, щовидаєтьсяупорядку ~ power 

of attorney issued by way of transfer of powers; порядок ~ procedure for transfer of a 

power of attorney; впорядку ~ by way of transfer of powers. 

Передумова – precondition; premise; prerequisite.  

Перезастава – repawning; repledging; rehypothecation.  

Перезаставляти – to repawn, to repledge.  

Перемир'я – armistice; truce; заключати ~ to conclude an armistice.  

Переслідування – persecution; (в судовому порядку) prosecution; порушувати 

судове ~ tobringanaction; припиняти судове ~ todiscontinuelegalproceedings.  

Переуступати – toassign; tocede.  

Перехід – (майна) devolution; transfer; ~ закладеної нерухомості у власність 

заставодержателя foreclosure. 

Перешкоджання – 1. (перешкода) hindrance; hampering; impediment; 2. 

(запобігання) prevention; 3. (обструкція); ~ відправлення правосуддя  obstruction of 

justice; ~ присутностісвідка preventing witness's attendance.  

Перлюстрація – perusal; opening and inspection of correspondence.  

Печатка – seal; відомча ~ departmentalstamp; гербова ~ official stamp. 

Пильність – vigilance; watchfulness.  
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Питання – 1. question, point; 2. (справа) matter; 3. (проблема, предметдискусії) 

problem, issue.  

Пияцтво – alcoholism; drunkenness; intemperance.  

Підвищення – (посади) promotion; rise, increase. 

Підзахистний – defendant.  

Підзвітність – accountability; юридична ~ legal accountability.  

Підкорятися – to obey; to submit; to be accountable; to be subject to comply with; ~ 

опікунству to surrender to custody; ~ вимогам to comply with the requirements. 

Підкуп – bribery; graft; (спроба надати злочинний вплив на суддю або присяжних) 

embracery; ~ посадових осіб ofbriberyofficials; ~ судді judicialbribery. 

Підлеглий – subordinate; (другорядний) subsidiary.  

Підлягати – to be liable to be subject; ~ поверненню to be repayable; ~ обкладенню 

податком to be assessable; ~ обкладенню митом to be dutiable; ~ судового 

контролю to be subject to judicial control. 

Підозра – suspicion; обґрунтована ~ reasonablesuspicion.  

Підозрюваний – supposed criminal; suspect; suspected person.  

Підопічний – (іменник) ward; (прикметник) trust; довірче управління майном ~ого 

trustmanagementofthepropertyofaward. 

Підписання – signature; signing; ~ акта signing of an act; ~ контракту signing of a 

contract; ~ протоколу signing of a protocol; ~ угоди signing of an agreement; 

приступати до ~ to proceed to signature; протокол ~ protocol of signature; церемонія 

~ signing ceremony. 

Підписка – subscription; (боргова) bond; (письмовезобов'язання) recognizance; ~ на 

акції subscription to shares; ~ на позику subscription to a loan; ~ про невиїзд 

recognizance not to leave; відкрита ~ open subscription; публічна ~ public offering; 

оголошувати ~y to offer for subscription. 

Підписувати – tosign; toundersign.  

Підпорядкованість – subordination; відомча ~ departmental affiliation.  

Підривати–to blast; to explode.  

Підробка– forgery; counterfeit; falsification; fake. 

Підробляти– to counterfeit; to fake; to forge; ~ заповіт to fabricate a will; ~ підпис  to 

counterfeit a signature.  
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Підстава– foundation; establishment; (причина) ground; cause; reason legal 

foundation. 

Підсудний– co-accused; co-defendant defendant; the accused; ~, відпущений на 

поруки prisoner on bail; виступати в суді в якості адвоката ~ого to appear for the 

defendant; залучатись як ~  to appear in the dock. 

Підставний– falsified, juggled.  

Побої– beating; терпіти ~ to take a beating.  

Поведінка– behavior; conduct; ~яка  порушує громадський порядок disorderly 

behaviour; належна ~ proper behaviour; непристойна ~ indecent behaviour; 

протиправна ~ unlawful behaviour.  

Повернення– return; redemption; refund; repayment; ~ у володіння (майном) regress; 

~ справи на дослідування rеcommitmentofacase.  

Повинність– duty; obligation; service.  

Повідомлення– advice; notification; notice.  

Повірений– agent; attorney, procurator, proxy, solicitor; ~ у справах  charge d'affaires; 

~ всуді attorney at law.  

Повістка–notice; notification; subpoena; summons; writ. 

Повія– prostitute; whore.  

Повноваження– authority; power; terms of reference; procuration; warrant. 

Повнолітній– offullage.  

Повноліття– full age; lawful age; досягати ~ to be full of age; по досягненню ~ on 

coming of age.  

Повноправний– enjoying full rights.  

Повставати– to rebel; to revolt.  

Повстання– insurrection; mutiny; rebellion; revolt; riot; uprising.  

Погашення– repayment; paying off, discharge, settlement, redemption; ~ боргу 

repayment of a debt; ~ позики redemption of a loan; ~ кредиту credit repayment; ~ 

зобов'язання settlement of liabilities. 

Поглумитися–to outrage.  

Погоджуватися– to agree, to consent.  

Пограбування– burglary; plundering; robbery; ~ сейфу safe burglary; ~ установи  

office burglary.  
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Погрожувати– to menace; to threaten.  

Подання– (пред'явлення) adduction; presentation; production; submission; 

(звітутощо) rendering; delivery; surrender. 

Подача– (позову) presentation, filing; (постачання) supply, provision; ~ 

апеляційноїскарги filing an appeal; ~ скарги lodgement of a complaint; ~ позову 

filing of a claim. 

Подія– event; incident; (нещасний випадок) accident; дорожньо-транспортна ~ road 

traffic accident; вулична ~ street collision.  

Подружжя– conjugalstate; matrimony; wedlock.  

Позасудовий– extrajudicial; non-judicial; out-of-court.  

Позашлюбний– illegitimate; out of wedlock.  

Позаштатний– non-staff.  

Позиватися– to have legal proceedings; to go to the law.  

Позивач– plaintiff, claimant; complainant; suitor; demandant; цивільний ~ civil 

claimant; бути ~ем в суді to be a plaintiff in court; виступати в якості ~ча to sue; 

виступати в якості адвоката ~ча to represent the plaintiff.  

Позика– loan, grant ,  borrowing.  

Позикоотримувач– borrower; receiver of a loan; bailee.  

Позичальник– borrower, loan debtor; обов’язки~a obligations of the borrower; 

розписка ~a debtor's receipt; беззгоди~a without the concurrence of a borrower; за 

згодою ~a with the concurrence of a borrower.  

Позичати– to lend; loan; ~ підзаставу to lend on a collateral.  

Позов– assertion of a right; claim; цивільний ~ civil demand; помилковий ~ false 

claim; шахрайський ~ fraudulent claim; фіктивний ~ fictitious claim; щоб подати  ~ 

to file a claim.  

Позов– claim, action, lawsuit, suit; civilcomplaint.  

Показання– evidence; testimony; witness; (дане під присягою) affidavit. 

Покарання–punishment, penalty; (вирок) sentence.  

Покора– obedience. 

Покривати– to shelter; to conceal; to harbour; ~ злочинця to harbour a criminal.  

Покриття– (боргу) settlement, discharge, reimbursement.  
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Положення– 1. (умови) conditions; 2. (у просторі) location; position; 3. (ситуація) 

situation. 

Полон– captivity; взятийв ~ captive.  

Померлий– deceased; decedent.  

Помилка–error, mistake; blunder; (неточність) inaccuracy; fault, false step; oversight; 

(недбалість) negligence. 

Помилування– clemency; mercy; pardon; remission; просити про ~ to appeal for 

clemency.  

Помилувати– to pardon; to remit.  

Помилятися– to be at fault; to make an error.  

Помирати– to die.  

Помста–revenge; vengeance.  

Пом'якшення–(вироку) commutation; mitigation; ~ покарання commutation of a 

punishment.  

Понести– to suffer; to undergo; ~ покарання to suffer punishment; ~ збитки to suffer 

damages.  

Понятий– attesting witness.  

Попереджати– to give notice; to notify; to warn.  

Попередження– (повідомлення) notice; notification; (застереження) caution; 

admonition; warning; (запобігання) averting; prevention.  

Поправка– correction; amendment. 

Поразка– defeat; потерпіти ~у to suffer a defeat.  

Поранений– wounded; wounded man.  

Поранення– injury; wound.  

Порука– guarantee; pledge; voucher; warranty; bail; surety. 

Порушення–breach; violation; infringement; dereliction; offence.  

Порушувати– to commence; to initiate; to institute; ~ справу  to commence/to initiate 

an action, to institute a case before the court; ~ позов  to prosecute a claim; ~ 

клопотання to apply.  

Порядок– order; (процедура) procedure; громадський ~ public order. 

Порятунок– rescue; salvation.  

Пособник– accessory; accomplice; abettor.  
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Постанова– resolution; decision; order; виносити ~у to issue an order; виконувати ~у 

to execute an order. 

Постраждалий– sufferer; victim.  

Потерпіл/ий– sufferer; injured; victim; (від шахрайства) defrauded. 

Потреба– requirement; demand; necessity; needs; wants.  

Потурання– connivance; при ~і with the connivance.  

Походження– line; lineage; origin; ancestry; descent; parentage; соціальне ~ social 

background.  

Пошкодження– damage; harm; impairment; injury; defect; failure; fault. 

Пояснення– explanation; interpretation; ~по справі presentation of a case; ~ясторін 

pleadings.  

Прав/о– right; title; (наука) law. 

Правда– truth; verity.  

Правов/ий– legal; jural; juridical; juristic; ~а гарантія legal guarantee. 

Правовідносини– jural relation, legal relationship; ~ сторін legal relations between the 

parties; цивільні ~ civil legal relations; договірні ~ contractual relationship; торгові ~ 

commercial legal relationship; зміна ~н modification of legal relations. 

Правоздатний– competent; legallyable.  

Правоздатність– abilitytoact; legalability; capacityforrights; адміністративна ~ 

administrativelegalcapacity; громадянська ~ civillegalcapacity; договірна ~ 

contractualcapacity; заповідальна ~ testamentarycapacity; міжнародна ~ 

legalcapacity; володіти шлюбною ~юtobemarriageable; обмежувати в 

~іtoincapacitate. 

Правознавець– jurist; lawyer.  

Правознавство– jurisprudence; legalscience.  

Правомірність– lawfulness, rightfulness; (законність) legitimacy. 

Правонаступник– successor; assignee; subsequent proprietor; transferee; ~ юридичної 

особи legal successor of a legal person; обов'язки ~a obligations of a legal successor; 

відповідальність ~a successor's liability; бути ~ом to be the legal successor. 

Правонаступництво– legal succession; succession in a title. 

Правоохоронний– law-enforcement; law-enforcing; ~іоргани  law-enforcement 

authorities.  
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Правопоразка– deprivation of rights; disability; disfranchisement; disqualification; 

incapacity; ~ внаслідок вчинення злочину criminal incapacity..  

Правопорушення– lawviolation; delict; delinquency; law-breaking; malefaction; 

malfeasance: misdeed; misdemeanour; offence; tort; wrong. 

Правопоряд/ок– law and order; legal order; rule of law.  

Правосвідомість– feeling for law and order; juridical (legal) awareness (conscience); 

sense of justice.  

Правосуб'єктність– legal personality; person before the law; міжнародна ~ 

international personality; самостійна ~ separate personality; визнання ~і recognition 

as a person before the law.  

Правосуддя– justice; judicial power; превентивне ~ preventive justice; рівне ~ equal 

justice; акт ~ administered justice; відправлення ~ administration of justice; уникнути 

~ to escape justice; звертатися до ~ to go to the law.  

Правочинний– authorized; competent; ~e користування  authorized use.  

Правочинність– authority; competence; power; warrant. 

Працевлаштування– employment; job placement.  

Працездатний– able-bodied.  

Працездатність– ability to work; labour ability; втрата ~і disability.  

Працівник– worker; workman; (службовець) employee; (керівний) executive; 

(посадова особа) official; officer; ~и бюджетних організацій workers of budgetary 

organizations; ~ розумової праці brain worker; адміністративний ~ administrative 

officer; банківський ~ bank employee; тимчасовий ~ casual worker; кваліфікований 

~ skilled worker; науковий ~ research worker; відповідальний ~ senior official; 

повністю зайнятий ~ full-time worker; сезонний ~ seasonal worker; технічний ~ 

technical worker; частково зайнятий ~ part-time worker.  

Представляти– to present; to exhibit; to produce; to show; to submit.  

Представник– agent; representative; delegate; spokesman 

Пред'явлення– presentation; production; submission; delivery; surrender.  

Пред'явник– bearer; holder; ~ векселя bearer of a bill; ~ позову plaintiff, claimant; ~ 

облігації bearer of a bond; ~ цінного паперу bearer of a security; ~ чека bearer of a 

cheque; виданий на ~а payable to a bearer; ~а to a bearer.  

Презумпція– assumption; implication; inference; presumption; supposition. 
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Претензія– claim; complaint; ~ за контрактом claim under a contract; грошова ~ 

monetary/money/pecuniary claim; законна ~ legal claim; незаконна ~ unlawful claim; 

необґрунтована ~ unjustified claim; неврегульована ~ unsettled claim; обґрунтована 

~ justified claim; офіційна ~ official claim; правова ~ legal claim; правомірна ~ 

lawful claim; прострочена ~ stale claim; врегульована ~ settled claim; висувати ~ю 

to lodge a claim; заявляти ~ю to enter a claim; обґрунтовувати ~ю to establish a 

claim; оскаржувати ~ю to contest a claim; підтримувати ~ю to sustain a claim; 

задовольняти ~ю to allow a claim.  

Прецедент– case, precedent; судовий ~ judicial precedent; створювати ~ to constitute 

a precedent; посилатисяна~ to refer to a precedent.  

Преюдиція– prejudice; створювати ~ю to prejudice.  

Приватний– private; ~а власність private property; ~e право private law; ~e 

підприємство private business; ~ підприємець private entrepreneur.  

Приватність– privacy; порущення ~і violation of privacy.  

Привід– excuse; pretence; pretext; під ~ом on the ground.  

Придане– marriage portion.  

Придатність– suitability, feasibility; термін ~ітовару period of suitability of goods.  

Придбання– acquisition; obtaining, procuration; (купівля) purchase; (закупівлі) 

procurement; (у володіння) takeover; ~ акцій purchase of shares; ~ громадянства 

acquisition of citizenship; ; ~ майна acquisition of property;  ~ контрольного пакета 

акцій buyout; ~ основних засобів acquisition of fixed assets; ~ права acquisition of a 

right; ~ правового титулу acquisition of a title; ~ власності acquisition of property; ~ 

статусу юридичної особи acquisition of legal personality.  

Придушення– suppression; repression.  

Призначення– appointment, nomination; fixing; setting; ~ арбітру nomination of an 

arbitrator; ~ справи до слухання setting a date for a trial; ~ дипломатичного 

представника appointment of a diplomatic representative; ~ довіреної особи 

appointment of a trustee; ~ посадових осіб appointing official persons; ~ штрафу 

infliction of a penalty; домагатися ~я стягнення to seek a sanction; використовувати 

за ~ям to use according to designation.  

Призовник– conscript; draftee.  
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Призупинятися– tohalt; tostop; (переривати) tointerrupt; (стримувати) tocheck; 

tocontain; toholdup; (на час) tosuspend.  

Приймати– 1. (ворганізаціїтощо) toadmit; 2. (нароботу) toemploy; toengage; 3. 

(відповідальність) to assume; 4. (рішення) to adopt; to pass.  

Прийняття– 1. (отримання) acceptance; reception; 2. (твердження) approval; 3. 

(відповідальності) assumption; (рішення) acceptance, adoption; (закону) enactment; 

4. (посади) taking-over; (в організацію) admission; (на роботу) employment; 

engagement.  

Прийом– 1. (ворганізацію ) admission; 2. (запрошених) reception; 3. (спосіб) device; 

manner; method; ~ вкладу reception of a deposit; ~ настрахування underwriting; ~ 

членів accepting members; неофіційний ~ private reception; офіційний ~ official 

reception.  

Приладдя– accessories; implements; передача майна в оренду разом з усіма його 

~ями transfer of property for lease with all its accessories.  

Примирення– conciliation; reconciliation; ~ сторін у спорі conciliation of the parties; 

~ подружжя conciliation of spouses; домагатися національного ~ to seek national 

reconciliation; здійснювати ~ to effect a conciliation.  

Примирливий– compromising; conciliatory; reconciliatory; ~а процедура 

conciliation; procedure conciliation.  

Примиряти– to conciliate; to reconcile.  

Примірник– copy; specimen; другий ~ duplicate copy; єдиний ~ single copy; 

засвідчений ~ authenticated copy.  

Примусовий– compulsory; mandatory; forced; ~e виконання enforcement; ~e 

лікування compulsory medical treatment; ~і заходи enforcement measures; ~e 

відчуження expropriation; ~ привід compulsory process; ~а праця forced labour.  

Примушувати– to coerce; to force;; to compel; to enforce.  

Приналежність– belonging.  

Приниження– humiliation; abasement; degradation; ~ гідностілюдини abasement of 

human dignity.  

Призупинення– halt; stop; stoppage; stay; (тимчасове) suspension; ~ дії 

громадянських прав suppression of civic rights; ~ дії закону suspension of a statute.  

Припинення– stopping, cessation; dismissal; stoppage; termination. 
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Приписка– (фальсифікація)distortion.  

Припущення– supposition; speculation; implication; presumption; guess; виходячиз~ 

on the assumption.  

Присвоєння– 1. appropriation; conversion; (незаконне) embezzlement; 

misappropriation; 2. (звання) award.  

Пристрасть– bias; partiality; без ~і without bias.  

Присудження– 1. (винесеннярішеннясудом) judgement, adjudication; 2. (звання) 

award; ~ компенсації award of compensation.  

Присуджувати– to adjudge; to adjudicate; to sentence.  

Присутність– attendance; судова ~ judgement seat.  

Присягати– to adjure; to swear; ~ навірністьto pledge allegiance.  

Присяжн/ий– assizer; juror; juryman; склад ~x the jury; список ~x jury list; суд ~x 

the jury; наставляти ~х to charge the jury; складати список ~х to array; з участю ~их 

засідателів with the participation of jurors.  

Притон– den; гральний ~ gambling den.  

Притулок– refuge; harbour; shelter; asylum; дипломатичний ~ diplomatic asylum; 

політичний ~ political asylum; дати ~ to give harbour; шукати ~ to seek a shelter; 

право на~ right of asylum.  

Приховування– concealment; ~ документів concealment of documents; ~ доказів 

concealment of evidence; ~ зметоюобману fraudulent concealment; harbouring; ~ 

краденого adoption of stolen goods.  

Причетність– participation; complicity; implication; involvement; privity.  

Причина– cause; ground; reason; ~ скарги reason for complaint; ~ затримки reason 

for delay; ~ порушення cause of infringement; ~ відмови reason for rejection; 

поважна ~ valid reason; фінансова ~ financial reason; без поважної ~и without a 

good cause.  

Прізвище– family.  

Проба– sample; specimen; trial; test.  

Пробачати– to apologize; to forgive; to pardon; (виправдувати) to acquit.  

Проведення– conducting; execution; implementation; realization; (законопроекту) 

adoption; ~ арбітражу arbitration process.  

Провина– blame; fault; guilt; ставитив ~у to assign a guilt.  
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Провокація– provocation.  

Проголошення– declaration; proclamation; promulgation.  

Програвати– to lose; ~ справувсудіto lose a case.  

Програвший– defeated; ~асторона defeated party.  

Продавати– to sell; to realize; (нерухоме майно) to vend; (збувати) to dispose; ~ в 

кредит to sell on credit; ~ в роздріб to retail; ~ оптом to sell wholesale; ~ за зразком 

to sell by sample; ~ за описом to sell by description; ~ з аукціону to sell by auction; ~ 

зі знижкою to sell at a discount.  

Проект– design; project; draft; plan; ~ бюджету draft budget.  

Проживання– habitation; residence; видна ~ residence permit; місце ~ residence.  

Проживати– tо dwell; to inhabit; to reside.  

Прокурор– attorney; prosecuting attorney; public prosecutor; public procurator; 

державний ~ public prosecutor; з санкції ~a with the sanction of a public prosecutor.  

Прописка– registration of domicile.  

Пропозиція– proposal; proposition; suggestion; offer; tender.  

Пропонувати– to propose; to suggest; to make an offer.  

Прореагувати– to prorogue.  

Просити– to ask; to request; to beg.  

Проституція– рrоstitution.  

Прострочення– exceeding the time limit; delay, expiration of the time; (платежу) 

arrears; ~ у сплаті грошових коштів delay in payment of funds; ~ виплати заробітної 

плати delay of wages; ~ виплати ренти delay in payment of rent;~ виконання delay in 

performance; ~ погашення заборгованості за кредитом delay in credit repayment; ~ 

поставки delay in delivery.  

Проступок– misdeed; fault; misconduct; offence; адміністративний ~ administrative 

infraction; дисциплінарний ~ breach of discipline; посадовий ~ dereliction; official 

misconduct; здійснити ~ to commit a misconduct.  

Протест– protest; objection; deprecation; ~ векселя protest of a bill; касаційний ~ 

prosecutor's appeal; офіційний ~ formal protest; заява ~у declaration of a protest; 

вчинення ~у нотаріусом making of a protest by a notary; заявляти ~ to enter a protest; 

відхиляти ~ to reject a protest.  

Противник– enemy; opponent; adversary.  
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Протидія– counteraction, opposition, resistance; натрапляти на ~ю to meet with 

opposition.  

Протизаконний– illegal; illegitimate; illicit; unlawful; ~а дія malpractice; ~ намір 

illegal intent; ~і кошти illegal means.  

Протиправно– illegally; illicitly; lawlessly; unlawfully.  

Протокол– protocol; minutes; report; record.  

Протоколювати– to place on record; to record.  

Професійний– professional; ~а таємниця  professional secrecy.  

Професія– profession; career; occupation.  

Прохання– application; petition; supplication; request; appeal.  

Прохач– applicant; petitioner.  

Процедура– practice, procedure; proceedings; process.  

Процедурний– procedural; ~іправила rules of procedure; procedural rules.  

Процес– process; procedure; litigation; proceedings; trial, suit; апеляційний ~ 

appellate process; арбітражний ~ arbitration proceedings; бюджетний ~ budgeting; 

цивільний ~ civil procedure; законотворчий ~ lawmaking process; судовий ~ 

trial/legal proceedings; судовий ~ по цивільних справах civil litigation; 

кримінальний ~ criminal trial; вести судовий ~ to conduct of legal proceedings; 

порушувати судовий ~ to bring an action; вигравати судовий ~ to gain one's cause; 

затягувати судовий ~ to delay a trial; починати судовий ~ to bring an action; бути 

присутнім на судовому ~і to be present at the trial; прискорювати судовий ~ to 

speed up judicial proceedings.  

Прощення– forgiveness; apology; (помилування) pardon; remission; (виправдання) 

acquittal; ~ долга forgiveness of a debt.  

Псування– damage; deterioration; spoilage; ~ вантажу damage to the goods; ~ майна 

spoilage of property. 

Пункт– (документу) clause; item; paragraph; point; article, provision; (позовної 

заяви) count; ~ договору clause of an agreement; ~ контракту of a contract clause; ~ 

про арбітраж arbitration clause; ~ обвинувального акту count of the indictment; ~ 

про умови платежу payment clause; ~ порядку денного item on the agenda.  

П'яний– drunk; drunken; intoxicated.  
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Радник– adviser; counsellor; ~ посольства counselor of the embassy; військовий ~ 

military adviser; торговий ~ commercial counsellor; економічний ~ economic adviser.  

Ратифікація– ratification; ~ договору ratification of a treaty; підлягати ~ї  to be 

subject to ratification.  

Реабілітація– rehabilitation; соціальна ~ social rehabilitation.  

Реакція– reaction.  

Реалізація– realization; (продаж) sales, disposal, marketing; ~ заставленого майна 

realization of pledged property; ~ майна disposal of assets; ~ нерухомості disposal of 

property; ~ основних фондів disposal of fixed assets; ~ переважного права exercise 

of a pre-emptive right; примусова ~ forced sale.  

Ревнощі– jealousy; через ~ from jealousy.  

Регістр– record; register; ~ актів цивільного стану civil register; ~ нерухомості land 

register.  

Регламент– order; procedure; regulations; rules of procedure; службовий ~ service 

regulations; фінансовий ~ financial regulations; порушення ~у breach of order; 

встановлювати ~ to fix a time-limit.  

Регрес– regress; retrogression; setback; (право обороту) recourse; право ~у  на 

вексель recourse on а bill; позика з правом ~у recourse loan; сума з правом ~у 

recourse amount; мати право ~у to have recourse; здійснювати право ~у to realize the 

recourse; з ~ом with a recourse.  

Регулювання– control; regulation; management; (приведення у відповідність) 

adjustment.  

Регулювати– to control; to regulate; to govern.  

Реєстр– list; register; registry; roll; record; schedule; (досьє) docket.  

Реєстрація– record; recording; registration; registry.  

Реєструвати– to record; to register.  

Режим– regime; (розпорядок) regіmen; routine; (розклад) schedule.  

Резолюція– resolution; спільна ~ joint resolution; проект ~ї draft resolution; 

приймати ~ю to adopt a resolution.  

Результат– result; outcome; ~ивиборів election returns.  

Резюме– precis; resume; summary.  
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Рекет– racket; racketeering; боротьбапроти~у anti-racketeering; займатися ~ом to be 

engaged in racketeering.  

Рекламація– claim; complaint; reclamation; пред'являти ~ю to lodge a claim.  

Рекомендація– recommendation; reference; письмова ~ written recommendation; 

давати ~ю to provide recommendation.  

Репатріація– rераtriation; ~ капіталу repatriation of capital; ~ прибутку repatriation of 

profits; ~ коштів repatriation of funds.  

Репліка– rejoinder; retort; (відповідьпозивача) replication.  

Реплікант– repliant; replicant.  

Репресія– repression; піддавати ~м to subject to repressions.  

Репутація– reputation; record; repute; ділова ~ business reputation; комерційна ~ 

commercial reputation; погана ~ bad reputation; сумнівна ~ dubious reputation; 

фінансова ~ financial reputation; хороша ~ good reputation; користується гарною ~ю 

of good standing.  

Респондент– respondent.  

Рецедив– recidivism; relapse.  

Речовий– proprietary; ~e обтяження real obligation; ~ еправо interest in estate.  

Ризик– risk; jeopardy; exposure; (небезпека) hazard; peril.  

Ризикувати– to risk; to venture; (вазартніігри) to gamble.  

Рівень– level; rate; scale; ~ злочинності crime rate; ~ смертності death rate; зустріч 

на вищому ~і meeting at the top level/summit meeting.  

Рівноправний– equal (in rights); ~ договір equal treaty; на ~ій основі on the basis of 

equality.  

Річь– article; thing; item; object.  

Рішення– decision; (питання) settlement; solution; (судове) determination; 

adjudication; judgement; ~ апеляційного суду decision of the board of appeals.  

Робити замах– to attempt; to encroach; ~ насамогубство to attempt a suicide; ~ на 

чиїсь права to encroach on smb's rights.  

Робота– job, labour; work; service; (зайнятість) employment; (діяльність) activity; 

(функціонування) operation; working; functioning.  

Роботодавець– employer; hirer.  

Розбещення– corruption; perversion.  
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Розбіжність– disagreement; discord; difference; dispute; variance; ~ і за умовами 

договору disagreements on individual terms of the contract; неврегульовані ~і 

unregulated disagreements; врегулювання ~і settlement of differences; передати ~  на 

розгляд суду to bring the disagreements to the consideration of a court; врегулювати ~ 

to to resolve/to settle the differences.  

Розбій– plunder; robbery; озброєний ~ armed robbery.  

Розблокувати– (рахунок) to release.  

Розвантажувати– to discharge; to unload; ~ судно to discharge a vessel.  

Розгляд– consideration; examination; investigation; (в суді) trial; ~ цивільної справи 

civil investigation; ~ справи судом trial by a court; ~ позову consideration of a claim; 

~ претензії consideration of a claim; ~ спору consideration of a dispute; арбітражний 

~ arbitral proceedings; повторний ~ справи reconsideration; судовий ~ judicial 

examination; представляти на ~ to submit for consideration; порядок ~у examination 

procedure; ~ справи hearing of a case.  

Розглядати– to consider; to examine; ~ справусудомприсяжних to consider a case by 

a jury trial.  

Розголошення– disclosure; divulgence; divulging; ~ державної таємниці disclosure of 

a state secret; ~ комерційної таємниці disclosure of a business secret;~ службової 

таємниці breach of professional secrecy; ~ю не підлягає confidential.  

Розграбування– plunder, pillage.  

Розділ– division.  

Розділяти– to demerge, to break up.  

Роздратування– irritation.  

Розірвання– abrogation; cancellation; dissolution; termination, rescission; ~ шлюбу 

dissolution of a marriage; ~ договору cancellation of a contract; ~ договору оренди 

rescission of a contract of lease; ~ договору купівлі-продажу rescission of a contract 

of purchase and sale; ~ договору страхування rescission of a contract of insurance; ~ 

угоди cancellation of a contract; відшкодування збитків при ~і договору damages 

caused by the termination of a contract.  

Розкладання– stealing; theft; larceny; ~ державного майна stealing of state property; 

дрібне ~ minor larceny.  
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Розкривати–1. (роздруковувати) to open, to unseal, to tear; 2. (виявляти) to reveal, to 

disclose, to bring to light;3. to detect;to disclose; ~ злочин to detect a crime.  

Розкриття– detection; disclosure.  

Розлучення– divorce; справа по ~ю case of a divorce.  

Розміщення– arrangement; placing; (цінних паперів) allocation; allotment; ~ позики 

placing of a loan; ~ інвестицій investment; ~ капіталу allocation of capital.  

Розписка– receipt; voucher; відмова видати ~у refusal to issue a receipt; видавати ~y 

to issue a receipt; пред'являти ~y to present a receipt; докладати ~y to append a 

receipt; під ~y against a receipt.  

Розподіл– apportionment; allocation; allotment; distribution; ~ акцій allotment of 

shares; ~ асигнувань allotment of appropriations.  

Розпорядження– direction; order; prescription; regulations; instruction.  

Розпорядок– order; regulation; routine; ~ дня daily routine.  

Розправа– violence; (самосуд) lynching; судова ~ legal lynching.  

Розправлятися– to deal; to make short shrift.  

Розпусник– debaucher; libertine; profligate.  

Розпусничати– to indulge in debauchery.  

Розпуста– debauchery; depravity; dissipation.  

Розрив– disparity; (відносин) of breaking; rapture; severance; ~ дипломатичних 

відносин breaking off of diplomatic relations; ~ торговельних відносин severance of 

trade relations.  

Розривати–to abrogate; to cancel; to dissolve; ~ шлюб to dissolve a marriage; ~ 

договір to cancel a conrtact.  

Розробка– drawing-up; planning; (родовищ) development, mining; ~ законодавчих 

актів drawing-up of legislative acts; ~ родовищ field development; ~ нормативних 

актів drawing-up of normative acts; спільна ~ joint research and development.  

Розробник– (документу) designer; ~иі закону law designers; ~и законопроекту 

designers of a bill.  

Розсилання– dispatch, distribution; ~ рекламипоштою direct mail advertising.  

Розслідування– detection; examination; inquiry; investigation; (через присяжних) 

inquest; ~ справи case investigation; неупереджене ~ impartial inquiry; досудове ~ 

prejudicial inquiry; офіційне ~ official inquiry; парламентське ~ parliamentary 
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investigation; урядове ~ government investigation; попереднє ~ preliminary inquiry; 

упереджене ~ biassed inquiry; судове ~ judicial inquiry; відновлювати ~ to renew an 

inquiry; завершувати ~ to close an inquiry; починати ~ to begin an inquiry; 

проводити ~ to conduct of an inquiry.  

Розстріл– shooting.  

Розсуд– discretion; ~ щодо міри покарання sentencing discretion; ~ суду discretion of 

the court; звільняти за ~ом суду to release on discretion.  

Розтратник– embezzler; defalcator; defaulter; peculator.  

Розум–mind; intellect; вздоровому ~і і твердійпам'яті of sound mind and memory.  

Розумовий– mental; ~адіяльність mentalability.  

Розшук– detection; retrieval; search; request; tracing; (розслідування) inquiry; 

investigation; ~ викраденого майна search for stolen property.  

Розшуковий– detective; investigative.  

Розшукувати– to look; to search; to seek.  

Роз'яснення– explanation; interpretation; звертатися за ~м до закону to consult the 

law.  

Роз'яснювати– to explain; to clarify; to interpret.  

Руйнувати– to demolish; to destroy; to ruin.  

Рухомість– movable estate/property; movables; personalty; personal assets; застава~і 

pledge of movable property; правовласностіна ~ right of ownership to movable 

property.  

Ручатися– to guarantee; to warrant; to ensure; to vouch; to answer (for).  

Рятівник– saver; salvor; команда ~ів rescue team.  

Рятування– rescuing; life-saving; salvage; витратипо ~ю salvage charges.  

С 

Саботаж– sabotage; займатися ~ем to practise sabotage.  

Садизм– sadism.  

Самовизначення– self-determination.  

Самовикриття– self-accusation; self-incrimination; self-inculpation.  

Самовиправдання– self-exculpation; self-justification.  

Самовільний– self-willed; wilful; ~авідлучка absence without leave.  

Самовладання– composure; self-control; self-possession. .  
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Самоврядування– self-government; органмісцевого ~ local authority.  

Самогубець– suicide; self-killer; self-murderer.  

Самогубство– suicide; self-destruction; self-homicide; self-killing; self-murder; 

покінчитижиття ~м to commit a suicide.  

Самозахист– self-defence; self-protection; ~ цивільнихправ protection of rights; 

особистий ~ personal self-defence;у порядку ~у in one's own defence.  

Самозбереження– self-preservation; інстинкт ~ instinct of self-preservation.  

Самозванець– impostor; pretender.  

Самооборона– self-defence; self-protection; у порядку ~и in one's own defence.  

Самоокупність– self-recoupment; self-repayment.  

Самопожертва– self-sacrifice.  

Самоправство– arbitrariness; usurpation of power.  

Самосвідомість– self-consciousness; національна ~ national self-consciousness.  

Самоспалення– self-immolation.  

Самостійний– independent.  

Самосуд– gibbet law; mob law; lynching.  

Санкція– sanction; (штраф) penalty; penal; адміністративна ~ administrative section; 

альтернативна ~ death penalty; вимушена ~ forced sanction; договірна ~ contractual 

sanction; каральна ~ punitive sanction; обов'язкова ~ mandatory sanction; правова ~ 

deterrent of law; торгова ~ trade sanction; штрафна ~ penalty; економічна ~ economic 

sanctions.  

Сатисфакція– redress; satisfaction; вимагати ~ї to seek a redress.  

Свавілля– arbitrariness, arbitrary rule, abuse of power.  

Сваритися– to fall out (with), to quarrel (with).  

Сварка– falling-out; quarrel; сімейна ~ domestic quarrel.  

Свекор– father-in-law.  

Свекруха– mother-in-law.  

Свідок– testifier; witness; warrantor; ~ всуді witness in attendance.  

Свідомо– consciously; deliberately.  

Свідоцтво– evidence; testimony; (документ) certificate; warrant; ~ про шлюб 

marriage certificate; ~ про право власності certificate of ownership; ~ про 

народження birth certificate; ~ про смерть death certificate; авторське ~ author's 
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certificate; тимчасове ~ interim certificate; нотаріальне ~ certificate of 

acknowledgement; охоронне ~ certificate of protection; санітарне ~ sanitary 

certificate; страхове ~ certificate of insurance; судовое ~ certificate of registry; митне 

~ customs clearance; видавати ~ to grant a certificate.  

Свідчення– testimonial; давати ~ to bear evidence; to testify; to witness.  

Свідчити– tо affirm; to confirm; to certify; to testify.  

Свояк– brother-in-law; relative by marriage.  

Своячка– sister-in-law.  

Секретар– clerk; secretary; ~ суду clerk of the court.  

Секретний– confidential; secret; передавати ~ну інформацію to pass confidential 

information; ~ документ classified (secret) document.  

Сестра– sister; двоюрідна ~ cousin; зведена ~ stepsister.  

Сила– force; strength; (влада) power; ~ закону force of law; збройні ~и armed forces; 

доказова ~ probative force; законна ~ validity in law; непереборна ~ act of God/force 

majeure; зворотна ~ (закону) retrospective effect of a law; обов'язкова ~ binding 

force; робоча ~ labour force; юридична ~ legal effect; вступати в ~y to become 

effective; мати ~y закону to have the force of law; позбавляти юридичної ~и to 

deprive of legal effect; знаходити ~y закону to emerge as law; надавати юридичну 

~y to legalize. 

Симулювати– to simulate; to feign; to pretend.  

Симуляція– simulation; (хвороби) malingering.  

Сирота– orphan.  

Система–system; ~ законодавства legislative system; міжнародна ~ опіки 

international trusteeship system; пенітенціарна ~ penal system; правова ~ legal 

system; судова ~ judicial system.  

Ситуація– situation.  

Сімейний– family; marital; ~e положення family status; ~e право family law.  

Сімейність– nepotism.  

Спадкоємець– heir; (наступник) successor, assign, assignee; (нащадок) descendant; ~ 

рухомого майна (за заповітом) legatary/legatee; ~ нерухомості (за заповітом) 

devisee; ~ по боковій лініїcollateralheir; ~ за договором conventionalheir; ~ за 

закономheiratlaw/legalheir; ~ по низхідній лініїlawfulheir; ~ по прямій 
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лініїlinealheir; законий ~ legitimateheir; передбачуваний ~ presumptiveheir; прямий 

~ heirapparent/heiroftheblood.  

Скандал– scandal; поднимать ~ to make a row.  

Скандалити– to brawl; to make a row.  

Скарбник– treasurer.  

Скарбниця– treasury; державна ~ state treasury; федеральна ~ federal treasury; за 

рахунок ~і at the expense of the treasury.  

Скарга– appeal, complaint; ~ клієнта customer's complaint; апеляційна ~ appeal.  

Скаржитися– to complain, to make a complaint.  

Скасування– annulment; cancellation; abolition.  

Скидати– to overthrow; (зпрестолу) to dethrone.  

Склад– composition; structure; ~ злочину formal components (elements) of a crime.  

Скликати– to convene; to convoke; to summon; ~ збори to call a meeting.  

Скорочувати– to shorten; to cut down; to reduce.  

Скуповування– (зметоюспекуляції) forestalling; (ціннихпаперів) cornering.  

Скуповувати– to buy; to fence; to forestall.  

Слабоумство– imbecility; feeble-mindedness; retarded mentality; вроджене ~ idiocy; 

старече ~ dotage.  

Слідство– consequence; (розслідування) investigation; examination, inquest, inquiry; 

inquisition; попереднє судове ~ preliminary examination; судове ~ judicial 

examination; перебувати під ~м to be on remand.  

Слідчий– interrogator; examining official; investigation officer; ~ по справі case 

investigator; ~ з особливо важливих справ investigator of cases of particular 

importance; ~, що веде розслідування investigator in charge; державний ~ 

government investigator;~а комісія commission of inquiry; ~і органи investigating 

authorities; ~ ізолятор investigative isolation ward; ~ експеримент investigative 

experiment.  

Слухання– (в суді) hearing; trial; ~ справи в суді hearing of a case in court; ~ на 

закритих засіданнях hearing of cases in closed sessions; відкрите ~ справи open 

hearing of a case; попереднє ~ справи preliminary hearing of a case; призначати до ~ 

to set for a hearing; починати ~ to begin a hearing; проводити ~ to conduct a hearing.  

Слухати– (в суді) to conduct a hearing.  
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Смертельний– deadly; lethal; ~а доза lethal dose; ~ результат в результаті 

небезпечного водіння автотранспорту to cause death by dangerous driving.  

Смерть– death; ~ в результаті нещасного випадку accidental death; насильницька ~ 

violent death; дарування на випадок ~і gift in view of death; свідоцтво про ~ death 

certificate.  

Собівартість– prime cost; self-cost; ~ одиниці продукції cost per unit; гранична ~ 

marginal cost.  

Совість– conscience; свобода ~іfreedom of conscience.  

Соліситор– solicitor.  

Спадковий– hereditary; heritable; ~e право inheritance law/law of succession.  

Спадкодавець– legator; testator.  

Спадок– heritage, inheritance, heirloom; ~, очищене від боргів і заповідальних 

вимог residue.  

Спадщина– heritage; legacy.  

Спекуляція– profiteering; speculation; валютна ~ currency speculation.  

Сперечатися– to argue (with); to contend (with).  

Список– list; register; record; roll; ~ акціонерів register of shareholders; ~ справ, 

призначених до слухання trial docket; ~ виборців electoral roll; вносити в ~ to enter 

in a list; складати ~ to draw up a list.  

Співавтор– co-author; ~ винаходу joint inventor.  

Співборжник– co-debtor; co-obligator; co-promisor.  

Співвідповідач– co-defendant; co-litigant; co-respondent.  

Співвласник– co-owner; co-proprietor.  

Співволодіння– co-proprietorship; joint ownership; co-tenancy; нероздільне ~ 

tenancy in common.  

Співзаявник– coapplicant.  

Співзвинувачуваний– co-accused; co-defendant.  

Співмешканець– cohabitee.  

Співпоручитель– со-surety.  

Співспадкоємець– со-heir; fellow heir; ~і joint heirs.  

Співспадкоємиця– co-heiress.  

Співучасник– associate; collaborator; co-worker; ~ злочину accomplice to a crime.  
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Співучать– participation (in); complicity (in); implication (in); ~ узлочині 

accompliceship.  

Спіймати– to capture; to catch.  

Спільник– abettor; accessory; accomplice.  

Спільність– community; unanimity; ~ підстави позовів joint cause of action; 

подружня ~ майна estate in the entirety.  

Спільно– jointly; ~ нажитемайно jointly acquired property.  

Спільнота– association; community; union; світова ~ world community.  

Спір– contest; dispute; (конфлікт) conflict; (позов) litigation; ~ про авторство dispute 

over authorship; ~ про підсудність справи dispute over the jurisdiction of a case; ~ 

про право issue in law; міжнародний ~ international dispute; патентний ~ patent 

conflict; судовий ~ litigation; трудовий ~ labour dispute; передавати ~ в арбітраж to 

refer a dispute to arbitration; дозволяти ~ to adjudicate a dispute; залагоджувати ~ to 

settle a litigation.  

Спірний– debatable; disputable; contentious; controversial; ~ е питання disputable 

issue; ~ факт fact in dispute.  

Сплата– payment, pay; (погашення боргу) redemption; (відшкодування) 

reimbursement; (винагороди) remuneration; ~ акцій paymentforshares. 

Сплачувати– topay; toremunerate.  

Сповіщати– to notify; to advise.  

Споживання– consumption; use; expenditure; ~ наркотиків use of drugs; ~ 

електроенергії electric power consumption. 

Споживач– consumer; user; ~ наркотиків drug user; оптовий ~ large-scale consumer; 

платоспроможний ~ solvent consumer; роздрібний ~ retail consumer. 

Спокушати– to debauch; (зваблювати) to deprave; to seduce.  

Спорідненість– relationship; ancestry; kinship; relation; бічна лінія ~a collateral line; 

висхідна лінія ~a ascending line; спадна лінія ~a descending line.  

Спосіб– method; way; mode; (засіб) means; ~ перевезення mode of carriage; ~ 

платежу method of payment.  

Спостереження– observation; supervision, surveillance; control; monitoring; зовнішнє 

~ fieldsupervision; приховане ~ discreetsurveillance; вести ~ tokeepunderobservation; 
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встановлювати ~ tomaintainsurveillance; вести ~ з допомогою електроних засобів 

tobug.  

Спостерігач–observer; військовий ~ militaryobserver; постійний ~ 

permanentobserver; направляти в якості ~я tosendasanobserver.  

Спотворювати– to distort; to misrepresent; to wrench.  

Справа– 1. affair, matter; 2. (заняття, підприємство) business, work; undertaking; job; 

3. (судова) case, action; 4. (досьє) record of the proceeding; file.  

Справедливий– fair; just; equitable; ~розгляд fair trial.  

Справедливість– fairness; justice; (неупередженість) impartiality; норми права ~і 

principles of equity; право ~і law of equity; суд права ~і equity court; юрисдикція 

суду права ~і equity jurisdiction; соціальна ~ social justice.  

Справжній– authentic; genuine; original; ~ документ authentic document.  

Справність– order, repair, soundness; ~ майна soundness of property; бути в ~і to be 

in good repair.  

Сприяння– preference, favoured treatment; застереження пронайбільше ~я most 

favoured nation clause; представлятирежимнайбільшого ~я to grant most favoured 

nation treatment.  

Сприяти– to assist; to promote; to render assistance (to).  

Спростування–refutation, contradiction; disproof; офиційне ~ official contradiction; 

порядок ~ procedure for refutation; опублікувати~ to issue a denial.  

Спрощувати– to simplify; to facilitate; ~ формальності to simplify the formalities.  

Сп'яніння– drunkenness; intoxication. 

Ставити– imputation; incrimination; ~ вобов’язок imposition as a duty.  

Стаж– record of service; labour experience; length of service.  

Стан– соndition; state; (капітал) fortune; ~ осудності condition of culpability.  

Старість– old age; senility.  

Стаття– article; (документу) clause; item; paragraph; section.  

Статут–statutes; charters; constitution; covenant; regulations; ~ акціонерного 

товариства articles of association; ~ банку rules of a bank; ~ суду judicial statute; ~ 

судочинства rules of procedure; військовий ~ army rules; митний ~ customs 

regulations.  
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Стверджувати– to confirm; to affirm; to assert; (схвалювати) to adopt; to approve; 

(санкціонувати) to authorize to sanction; ~ заповіт to probate a will; ~ рішення to 

affirm a decision.  

Створювати– to create; to make; (засновувати) to establish; to found; to set up; ~ 

комісію to set up a commission.  

Стежити– to follow; to watch; (доглядати) to look (after), to take care.  

Сторона– side; party; ~ в суперечці party to a dispute.  

Стратити– to execute.  

Стрілянина– firing; shooting.  

Стріляти– to fire; to shoot.  

Ступінь– degree; extent; margin; ~ провини degree of guilt; ~ споріднення degree of 

kinship.  

Стягнення– 1. collection; exaction; levy; recovery; 2. (покарання) enforcement; 

penalty; punishment. 

Стягнутий– collected; exacted; recovered; enforced. 

Стягувати– 1. to recover, to collect, to charge; 2. to exact; to enforce (всудовому 

порядці); ~ борги to recover debts; ~ податки to collect taxes; ~ за виконавчому 

листу  to levy execution; ~ збитки to recover damages.  

Субагент– subagent.  

Суд– court; court of justice; law-court; tribunal.  

Суддівський– judicatory; judicial; legal; ~а колегія judicial assembly; ~а посадова 

особа officer of justice; ~e місце judgement seat.  

Суддя– judge; justice; magistrate.  

Судження– judgement; opinion.  

Судимість– criminal record; precondemnation; previous conviction; record of 

conviction; перша ~ first conviction; подальша ~ subsequent conviction; мати ~ to 

have a previous conviction.  

Судити– to judge; to try.  

Судовий– judicial; juridical; legal; ~а влада judicial authority.  

Судово-медичн/ий– forensic medical; акт ~оїекспертизи act of forensic medical 

examination.  

Судоустрій– judicature; legal system; the judiciary.  
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Судочинство– court procedure; the judicial system; адміністративне ~ administrative 

court proceedings; арбітражне ~ arbitral justice; цивільне ~ civil justice; 

конституційне ~ constitutional court proceedings; обвинувальне ~ accusatorial 

justice; письмове ~ written procedure; кримінальне ~ criminal court proceedings; 

усне ~ oral procedure; заважати ~у to embarrass a trial; здійснювати ~ to carry out 

court proceedings.  

Суїцид– suicide.  

Сукупний– aggregate; total.  

Сукупність– aggregate; totality; в ~і in the aggregate.  

Сумлінний– conscientious; bonafide; ~е володінняpossession bona fide; ~ власник 

possessor in good faith; ~ набувачbona fide purchaser; ~ учасник договоруinnocent 

party.  

Сумлінно– bona fide; in good faith.  

Сумнівний– doubtful; questionable; dubious.  

Суперечність– conflict; contradiction; (зіткнення) collision; ~ в правових нормах 

antinomy; ~ у свідченнях conflict of testimony; вступати в ~ to collide.  

Суперник– rival; competitor.  

Суперництво– rivalry; (конкуренція) competition.  

Суспільно-небезпечний– injurious to the public; socially dangerous.  

Суспільство– society, institution; company. 

Сутенер– trafficker in prostitutes; pimp; ponce; procurator of women.  

Суттєвий– important; substantial; ~апоправка important amendment.  

Сфабрикований– fabricated; framed.  

Сфабрикувати– to fabricate; to fake; to forge.  

Сформулювати– to formulate; to state.  

Схвалення– approval; ~ міжнародногодоговору approval of an international treaty; ~ 

загальними зборами акціонерів approval by the general meeting of shareholders; 

судове ~ approval by the court; отримати ~ to get approval.  

Схиляти– to incite, to incline; to induce.  

Схильність– disposition; inclination; tendency; ~ добрехні fraudulent propensity.  

Схоронність– safe custody; safety; у повній ~ості perfectly safe. 
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Т 

Таємниця– secret; ~ листування privacy of correspondence; державна ~ state secret; 

комерційна ~ commercial lsecret; службова ~ official secrecy.  

Таємно– in secret; secretly; (гриф) confidential; абсолютно ~ top secret.  

Тендер– bidding; tender; умови ~у terms of a tender.  

Територіальний– territorial; ~ацілісність territorial integrity; ~аюрисдикція territorial 

jurisdiction.  

Територія– territory; самоврядна ~ self-governing territory; митна ~ customs area.  

Термін– term; time; period; ~ оренди term of lease.  

Терор– terror; акт ~у act of terrorism.  

Терористичний– terrorist; ~ акт act of terrorism.  

Тесть– father-in-law.  

Теща– mother-in-law.  

Тимчасовий– temporary, interim; (прозахід) provisional; (пропосадову особу) 

acting; ~анепрацездатність temporary incapacity for work; ~аопіка interim 

guardianship; ~аработа temporary employment; ~ уряд  provisional government; 

~ізбитки temporary damages; (про захід) provisional; (про посадову особу) acting.  

Тимчасово– provisionally; temporarily.  

Тиск– pressure; ~ насвідків pressure on witnesses; надавати ~ to exert pressure; під 

~ом under the pressure.  

Титул– title; ~ власності titleofownership; правовий ~ legaltitle; набувати правового 

~уtotakeatitle; володар правового ~у titleholder.  

Тлумачення– construction; interpretation; ~ закону construction of statutes; ~ 

юридичної норми interpretation of alegal norm; неправильне ~ misconstruction; 

обмежувальне ~ limited interpretation; поширювальне ~ broad interpretation; судове 

~ judicial interpretation.  

Товариство– society; association; (фірма) company; firm; створювати ~ to enter into 

partnership; командитне ~ limited partnership.  

Токсикологія– toxicology.  

Торг– bargaining; bidding; tender.  

Травма– trauma; injury; побутова ~ off-the-job injury; виробнича ~ employment 

accident; отримати ~y to receive an injury.  
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Травматизм– traumatism; injuries; виробничий ~ job-related injuries.  

Транквілізатор– tranquilizer.  

Трата– bill of exchange; draft; внутрішня ~ inland bill; документована ~ 

documentary bill; термінова ~ term draft; акцептувати ~y to accept a draft.  

Третейський– arbitral; ~ суд arbitration court; ~ розгляд arbitration; ~e рішення 

arbitral award; вирішувати спір ~їм судом to settle a dispute by arbitration.  

Трибунал– tribunal; міжнародний ~ international tribunal.  

Тривалість– duration; (безперервність) continuity; continuance; ~ робочого дня 

duration of a working day; ~ служби length of service; ~ терміну оренди lease 

duration of.  

Тримач–holder, bearer; ~ акредитиву holder of a letter of credit.  

Тристоронній– trilateral; tripartite.  

Трудов/ий– labour; working; ~а дисципліна labour discipline; ~а правоздатність 

labour legal capacity; ~e законодавство labour legislation; ~е право labour law; ~ 

договір employment contract; ~ конфлікт labour conflict; ~ стаж length of service.  

Труп– corpse.  

Тюремн/ий– prison; ~e право prison law.  

Тюрма– jail; prison; penitentiary; ~ особливо суворого режиму maximum security 

prison; ~ суворого режиму high security prison; заключати  в ~y to put to prison/to 

imprison; звільнення з ~и jail delivery.  

Тяжба– litigation; lawsuit; suit.  

Тяжкий– heavy; ~e тілесне ушкодження grave bodily harm.  

Тяжкість– gravity; severity; ~ злочину gravity of a crime. 

У 

Ув’язнений– prisoner; detainee; inmate; ~, справу якого не було розглянуто в суді 

untriedprisoner; ~, який відбуває короткострокове ув’язненняshort-termprisoner.  

Угода– agreement; arrangement; (договір) contract; (згода) bargain; deal.  

Угодовство– compromise; conciliation; (колабораціонізм) collaboration.  

Удавати– to pretend; to simulate.  

Удаватися– to have recourse; to resort.  

Удар– blow; stroke; умисне нанесення ~ів intentional infliction of blows; наносити ~ 

to deliver a blow.  
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Ударяти– to deliver a blow; to hit; to strike.  

Удівець– widower.  

Удова– widow.  

Удочеряти– to adopt; to affiliate.  

Удушення– strangulation.  

Узаконення– legalization; legitimation.  

Узгодження– асcordance; agreement; concordance.  

Узурпація– usurpation.  

Укладати– 1. (приходити до висновку) to come to a conclusion; to conclude; to draw 

a conclusion; 2. (позбавляти волі) to imprison; to confine; ~ договір to conclude a 

contract; ~ під варту to take into custody; ~ угоду to conclude a transaction.  

Умисел– design; forethought; intent; malice; заздалегідь обдуманий злий ~ 

intentional premeditated malice; непрямий ~ implied malice; спірний злий ~ 

challenge-able malice.  

Умисний– aforethought; deliberate; intentional; wilful; ~а вина intentional foul; ~а 

недбалість wilful neglect; ~e банкрутство intentional bankruptcy; ~ злочин 

intentional crime; ~е заподіяння шкоди malicious damage.  

Умова– condition; (в договорі тощо) provision; clause; term.  

Умовний–conditional; professional; ~e звільнення conditional discharge; ~e 

обговорення probation; ~ вирок conditional sentence.  

Умовно– conditionally; provisionally; звільняти ~ to discharge conditionally.  

Умовчання– non-disclosure; reticence.  

Уніфікувати– to unify.  

Упередженість– bias; preconception; prejudice; prejudicial view.  

Упізання– identification; ~ особистості personal identification; неправильне~ 

falseidentity; судове ~ legal identity; помилкове ~ mistaken identity; пред'являти для 

~to present for identification.  

Уповноважений–authorized; entitled; бути ~им to be authorized.  

Уповноважувати– to authorize; to empower; to entitle.  

Управнений– authorized; empowered; ~ зазаконом authorized by law.  

Упущення– failure; neglect; omission.  

Уразливість– vulnerability.  
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Урегулювання– adjustment; settlement; ~ в судовому порядку judicial settlement; ~ 

спорів settlement of диспути; ~ територіальних домагань settlement of territorial 

claims; міжнародне ~ international settlement; мирне ~ розбіжностей peaceful 

settlement of differences; політичне ~ political settlement.  

Урядовий– government; governmental; ~аслужба civil service; ~іустанови 

governmentbodies; службовець civil servant.  

Усвідомлення–consciousness; (свідомість) awareness; realization; (визнання) 

acknowledgement; recognition; confession; ~ провини conscience of guilt; ~ боргу 

sense of duty.  

Усиновлення– adoption; affiliation.  

Усний– verbal; oral; parol; ~а домовленість verbal arrangement; ~а угоду verbal 

agreement; ~і свідчення oral evidence; ~ договір verbal contract.  

Успадковувати– to inherit; to succeed; ~ за заповітом to inherit by a will; ~ за 

законом to inherit by descent.  

Установа– establishment; founding; setting up; institution; ~ акціонерного товариства 

floating of a company; адміністративна ~ administrative agency; законодавча ~ 

institution; каральна ~ penal institution; кредитна ~ credit agency; міжнародна ~ 

international institution; урядова ~ government agency.  

Усунення– elimination; eradication; removal; ~ протиріч elimination of 

contradictions.  

Утриманець– dependant.  

Утримання– 1. (затримання) detention; 2. (відсотків) deduction; 3. 

(майнавзабезпеченняборгу) distraint; retention; право ~(майна) lien; ~ 

речіуволодінні retention of possession of property; незаконне ~ (майна) detainer.  

Утримання– 1. content; 2. (зарплата) payment; salary; wages; (посібник) allowance; 

3. (забезпечення) maintenance; ~ під вартою detention; тимчасове ~ interim custody; 

тривале ~ під вартою continuous custody; незаконне ~ під вартою illegal custody; 

довічне ~ (забезпечення) permanent alimony; встановити ~ to settle an alimony.  

Утримувати– to detain; to retain; (відсоток) to deduct, to withhold, (майно в 

забезпечення боргу) to distrain;to support; ~ сім'ю to maintain a family.  
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Утримуватися– to refrain; to withhold; to abstain; ~ від випробувань ядерної зброї to 

refrain from nuclear tests; ~ від будь-якої форми збройного втручання  to refrain 

from any form of armed intervention.  

Ухвалювати– todecide; toresolve.  

Ухилення– (відвиконання) avoidance ; dodging; evasion; ~ відсплатиподатків 

taxavoidance.  

Учасник– participant; partner; ~ договору party to a contract; ~ переговорів 

negotiator/participant in the negotiations; ~ правовідносин privy; ~ угоди 

bargainer/participant in a transaction.  

Участь– participation; taking part; з ~ю with the participation.  

Ф 

Фабрикувати– to fabricate; to manufacture; to falsify; to simulate; ~ помилковідокази 

to fabricate false evidence.  

Факт– fact; matter; ~ злочину fact of a crime; безперечний ~ incontestable fact; 

доведений ~ ascertained fact; документально підтверджений ~ matter of record; 

непідтверджений ~ unconfirmed fact; спірний ~ contestable fact; встановлений ~ 

established fact; фальсифікований ~ fabricated fact; юридичний ~ juridical fact; 

спотворювати ~и to distort facts; підтасовувати ~и to juggle with facts; приховувати 

~ to suppress a fact.  

Фактичн/ий– factual; real; actual; ~а помилка error in fact; ~e володіння factual 

possession.  

Фальсифакація– forgery; falsification; fake; sham; виявити ~ to discover a counterfeit; 

здійснити ~ to commit a forgery. 

Фальшивка– fake; forgery; counterfeit.  

Фальшивомонетник– counterfeiter; coiner; forger of bank-notes.  

Фанатизм– fanaticism.  

Федеральний– federal; ~ суддя federal judge.  

Фіктивний– fake; fictitious; bogus; sham; ~ шлюб fictitious marriage.  

Фінансувати– to fund; to sponsor.  

Фірма– firm; agency; company; брокерська ~ broker firm; комерційна ~ commercial 

firm; юридична ~ law firm.  

Фіксальний– fiscal.  
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Форма– form.  

Формальний– formal; ~e право adjective law.  

Формування– formulation; statement; юридичне ~ legal wording.  

Фрахт– freight; freightage; ~ в обидва кінця out-and-home freight; ~ в один кінець 

outgoing freight; ~ оплачений до відправки freight prepaid; повітряний ~ air freight; 

додатковий ~ additional freight; морський ~ sea freight; зворотний ~ back freight; 

попередній ~ prepaid freight; вимагати сплати ~у to claim a freight; розмір ~у 

amount of a freight.  

Функціонування– performance; functioning; operation.  

Функція– function; ~їсудового порядку judicial functions; штрафна ~ penalty 

function; здійснювати ~ї to exercise one's functions.  

Х 

Хабарництво– bribery; corruption; graft.  

Хабародавець– giver of a bribe; suborner.  

Хабароотримувач– exactor; taker of a bribe; grafter.  

Характеристика– reference; ~ змісцяроботи reference from one's place of work.  

Хартія– charter.  

Хвилювання– excitement; agitation; emotion; ~ disorders/unrest; у 

станісильногодушевного ~ in the state of strong mental agitation.  

Хворий– sick person; patient; психично ~ insane.  

Хвороба– illness; disease; sickness; виплата по ~і sickness benefit.  

Хеджувати– to hedge.  

Хибний– erroneous; false; ~а присяга falseoath; ~е звинувачення falseaccusation; ~e 

свідчення свідка falseevidence; ~ 

Холостяк– bachelor; single man.  

Хранитель– custodian; keeper; ~ застави bailee; ~ спадкового майна collector of a 

decedent's estate.  

Хуліганство– rowdyism; ruffianism; злісне ~ malicious hooliganism. 

Ц 

Ценз– qualification; віковий ~ age qualification; виборчий ~ electoral qualification; 

майновий ~ property qualification.  

Цензура– censorship; censure; піддавати ~і to subject to censorship.  
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Церемонія– ceremony; rite; протокольна ~ official ceremony.  

Цесія– assignment; cession; transfer; ~, здійснена у відповідності з нормами права 

справедливості equitable assignment; об'єкт ~ї object of a cession.  

Цивільний– civil; civic; civilian.  

Цивільно-правовий– civil law.  

Цивільно-процесуальний– civil procedure; ~e право civil procedure law; ~ кодекс 

civil procedure code.  

Цілісність– integrity; територіальна ~ держави territorial integrity of a state.  

Цінність– value; worth; валютні ~і currency values; заявлена ~ declared value; 

матеріальні ~і material values; оголошена ~ declared value; визначення ~і valuation.  

Ч 

Чартер-партія– charter-party.  

Час– time; period; date 

Чек– check; bill; (касовий) receipt.  

Черговість– priority; orderofpriority; sequence, ranking. 

Чиновник– officer; official.  

Член– (організації) member.  

Чоловік– husband; spouse.  

Ш 

Шантаж– blackmail; (рекет) racket.  

Шантажист– blackmailer; racketeer.  

Шантажувати– to blackmail; to racketeer.  

Шахрай–cheat; double-dealer; rogue; swindler.  

Шахрайство–fraud, swindle, cheat; ~ в торгівлі commercial fraud; банківське ~ bank 

fraud; комп’ютерне ~ computer fraud; податкове ~ tax fraud.  

Шахраювати– to double-deal; to rogue; to swindle.  

Швидкусть– speed; дійсна ~ actual speed; допустима ~ permitted speed; обмеження 

~і speed-limit; перевищення ~і excessive speed; із ~ю at a speed.  

Швидкореалізований– quick selling.  

Шкода– damage; harm; injury; prejudice; wrong. 

Шкодити– to damage; to do damage/harm; to injure.  

Шлюб–marriage; matrimony; wedlock.  
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Шпигунство– espionage; spying; промислове ~ industrial espionage; займатися ~ом 

to be of duty in espionage.  

Штат– (персонал співробітників) personnel; staff; скорочувати ~ to reduce the staff.  

Штраф– fine; penalty.  

Штрафн/ий– penal; vindicatory; ~асанкція vindicatory sanction.  

Штрафувати– to fine; to penalize.  

Штрейкбрехерство– blacklegging; strike-breaking.  

Ю 

Юридичн/ий– juridical; juristic; legal; ~а дійсність validityinlaw.  

Юридично– judically; legally; ~ обґрунтований founded in law; ~ обов'язковий 

legally binding.  

Юрисдикційний– jurisdictional.  

Юрисдикція– jurisdiction; competence; judicature.  

Юрисконсульт– jurisconsult; legal counsel.  

Юриспруденція– jurisprudence.  

Юрист– jurist; lawyer; кваліфікований ~ qualified lawyer; консультація ~a legal 

advice.  

Юстиція– justice; judicature; світова ~ lay justice; кримінальна ~ penal justice. 

Я 

Явка– appearance; ~ зповинною giving oneself up; забезпечувати ~y свідка to assure 

the appearance of a witness.  

Ядерний– nuclear; ~а зброя  nuclear arms.  
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Методичне видання українсько-англійський словник - мінімум з термінології у 

юридичній галузі для студентів денної та заочної форм навчання  з іноземної 

мови ( англійська) зі спеціальності 081- «Право». 
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