A
abattement

อัตราคาลดหยอน

aboutissement de l' évolution sur le plan
juridique

การบรรลุถงึ ความสําเร็จของวิวัฒนาการในทางกฎหมาย

abrogation

การยกเลิก

abrogation des actes administratifs

การยกเลิกคําสั่งทางปกครอง

absence de recours parallèle

มีทางฟองคดีอื่น

absolue

สูงสุดลนพน , เด็ดขาด

abstenir

งดออกเสียง

abstention

การงดออกเสียง

abstentionniste

ผูไมไปใชสิทธิ์ , ผูที่งดออกเสียง

abus

ฝาฝน , ละเมิด
abus de droit

การฝาฝนกฎหมาย , การกระทําเกินสิทธิ

accès aux documents administratifs

การเขาถึงขอมูลของฝายปกครอง

accord

ขอตกลง

accord de coopération industrielle,
commerciale ou financière

ขอตกลงวาดวยความรวมมือในทางอุตสาหกรรม
การคา และการเงิน

accord sur les participations croisées

ขอตกลงรวมกันวาดวยการถือหุนระหวางกัน

accumulation du capital
accusation

การสั่งสมของทุน
การกลาวหา

acquéreur hors marché

การโอนหุนนอกตลาดหลักทรัพย

acquisition d'immeuble

การออกประกาศการใชประโยชนสาธารณะเพื่อใหไดมา
ซึง่ อาคาร

acte

คําสั่ง , นิติกรรม , การกระทํา
acte à caractère réglementaire

คําสั่งที่มีลักษณะเปนกฎเกณฑ

acte administratif

คําสัง่ ทางปกครอง , นิติกรรมทางปกครอง

acte administratif bi ou plurilateral

คําสัง่ ทางปกครองสองฝายหรือหลายฝาย

acte administratif individuel

คําสัง่ ทางปกครองที่มีผลบังคับเฉพาะราย

acte administratif unilatéral

คําสัง่ ทางปกครองฝายเดียว

acte attaqué

คําสั่งที่นําไปฟองคดี

acte collectif

คําสั่งเฉพาะกลุม

acte créateur de droits

คําสั่งที่กอใหเกิดสิทธิ

acte d'autorité

คําสัง่ ของฝายปกครองผูใชอํานาจบังคับบัญชา

acte de commerce

นิตกิ รรมทางพาณิชย

acte de doube nature

นิติกรรมสองสถานะ

acte de gestion

นิตกิ รรมที่ฝายปกครองบริหารกิจการเหมือนอยางเอกชน

acte de gouvernement

การกระทําของรัฐบาล

acte de nature politique

การกระทําที่มีลักษณะทางการเมือง

acte de pure administration

การกระทําในทางบริหารโดยแท

acte des autorité locales

คําสั่งของฝายปกครองทองถิ่น

acte détachable

นิตกิ รรมทางปกครองที่สามารถแยกออกไดจาก
นิตกิ รรมอื่น (สัญญาทางปกครอง) ได

acte de volonté

เจตนาในการสรางกฎเกณฑทางกฎหมาย

acte illégal

คําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย

acte impératif

คําสั่งที่มีลักษณะบังคับ

acte individuel

คําสัง่ เฉพาะเรื่องเฉพาะราว , คําสั่งที่มีผลเฉพาะตัว

acte inexistant

คําสั่งที่เปนโมฆะ , นิติกรรมที่ไมมีตัวตน

acte inupérant

คําสั่งที่ไมมีผลบังคับ

acte juridictionnel

การกระทําทางตุลาการ

acte législatif

การกระทําทางนิติบัญญัติ

acte mixte

นิติกรรมผสม

acte ne faisant pas grief

การกระทําที่มีผลกระทบในสวนไดเสีย

acte non créateur de droits

คําสั่งที่ไมกอใหเกิดสิทธิ

acte non réglementaire

คําสั่งที่ไมมีสภาพเปนกฎเกณฑ

acte nul et non avenu

คําสั่งทางปกครองที่เปนโมฆะ

acte objectif

นิติกรรมแบบภววิสัย

acte opposable aux tiers et invocable
par eux

นิตกิ รรมที่อาจยกขึ้นใชยันกับบุคคลภายนอกและที่
บุคคลภายนอกอาจยกขึ้นอางอิงเพื่อขอรับประโยชน
จากนิติกรรมนั้น

acte opposable impératif

นิตกิ รรมที่มีลักษณะบังคับ

acte parlementaire

การกระทําทางรัฐสภา

acte prépatoire

การกระทําขั้นตระเตรียมการ

acte prescriptif

นิตกิ รรมที่กําหนดกฎเกณฑหรือขอบังคับ

acte pris en dehors du champ
d'application de la loi

การกระทํานอกเหนือจากขอบเขตบังคับของกฎหมาย

acte recognitif

คําสั่งแสดงสิทธิหนาที่

acte-règle d'origine étatique

กฎเกณฑอันมาจากรัฐ

acte réglementaire

ระเบียบ, กฎเกณฑภายในของฝายบริหาร ,
คําสัง่ ทางปกครองที่มีลักษณะเปนกฎ

acte subjectif

นิติกรรมแบบอัตวิสัย

acte type

สัญญามาตรฐาน , เอกสารที่เปนแบบ

acte unilatéral

คําสัง่ ฝายเดียวของฝายปกครอง

action

การกระทํา , การดําเนินงาน , หุน
action administrative

กิจกรรมทางปกครอง

action gouvernementale
action ordinaire

กิจกรรมของรัฐบาล
หุนสามัญของรัฐ

action populaire

การกระทําของประชาชน

action spécifique

หุนที่มีลักษณะพิเศษ

actionnariat des salariés

กลุม ผูถือหุนที่เปนพนักงานลูกจางของรัฐวิสาหกิจ

actionnariat populaire

กลุมผูถือหุนที่เปนประชาชน

activité

กิจกรรม

activité administrative

กิจกรรมทางปกครอง , กิจกรรมของฝายปกครอง

activité de contrôle

กิจกรรมเกี่ยวกับการควบคุมของรัฐ

activité de plus grand profit

กิจกรรมเพื่อผลกําไร

activité de plus grand service

กิจกรรมเพื่อใหบริการ

activité industrielle et commerciale

กิจกรรมทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม

activité marchande

กิจกรรมในเชิงพาณิชย

activité professionnelle

การประกอบวิชาชีพ

adaptation de service public

หลักวาดวยความเปลี่ยนแปลงของบริการสาธารณะ

adéquation d'une décision aux faits

การควบคุมความเหมาะสมของขอเท็จจริง

adhérer à un parti politique

เขาเปนสมาชิกของพรรคการเมือง

adjoint

ผูชวย
adjoint au maire
adjoint d'arrondissement

ผูช วยนายกเทศมนตรี , เทศมนตรี
ผูช ว ยผูอํานวยการเขต , รองผูอํานวยการเขต

adjudication

การประกวดราคา

administrateur

ผูบริหาร

administration

ฝายปกครอง , การปกครอง

administration active

ผูปฏิบัติการ

administration centrale

ฝายปกครองสวนกลาง

administration compétente

ฝายปกครองผูมีอํานาจหนาที่

administration contractuelle

ฝายปกครองคูสัญญา

administration de l'Etat

หนวยงานของรัฐ

administration locale

ฝายปกครองทองถิ่น

administrative revenue

รายไดจากการบริหาร

administré

ผูอ ยูใตการปกครอง

affaire

กิจการ , ภารกิจ
affaire courante

กิจการอันเปนปกติประจําวัน

affaire de la commune

กิจการของเทศบาล

affaire en état

ขอเท็จจริงเพียงพอตอการพิจารณาแลว

affaire locale

กิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

affectation
affectation à l'usage du public

การนําไปใชประโยชน
เพือ่ การใชประโยชนสาธารณะ

affectation à titre de garantie

การนําสินทรัพย (ของรัฐวิสาหกิจ) ไปใชใน
การคํ้าประกัน

affectation à un service public

เพือ่ การใหบริการสาธารณะ

affermage

การมอบหมายใหเอกชนบริหารจัดการทรัพยสินของรัฐ

affiche électorale

แผนประกาศหาเสียงเลือกตั้ง

âge

อายุ
âge de l' électorat

อายุของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

âge d' éligibilité

อายุตามที่กฎหมายกําหนดใหมีสิทธิเปนผูสมัครรับ
เลือกตั้ง

âge électoral

อายุตามที่กฎหมายกําหนดใหมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

agent

เจาหนาที่
agent comptable

เจาหนาที่ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี

agent contractuel

ลูกจาง

agent de droit privé

ลูกจางในระบบกฎหมายเอกชน

agent de la commune

พนักงานเทศบาล

agent de l'Etat

เจาหนาที่ของรัฐ

agent des collectivités territoriales

พนักงานของสวนภูมิภาค

agglomération urbaine
agrément préalable

เขตชุมชนเมือง
ความยินยอมลวงหนา

aide

สวัสดิการ , ความชวยเหลือ
aide directe

การใหความชวยเหลือทางตรง

aide indirecte

การใหความชวยเหลือทางออม

aide médicale à domicile

การรักษาพยาบาล ณ ภูมิลําเนา

aide social

สวัสดิการสังคม

ajourner une élection

เลือ่ นกําหนดการเลือกตั้ง

aléas ordinaire

การขาดทุนธรรมดา

aléatoire

สัญญาเสี่ยงภัย

aller aux urnes

ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

aménagement du territoire

การบริหารจัดการพื้นที่ในภาค , การพัฒนาที่ดิน

amortissement de la dette publique

การชําระหนี้สินภาครัฐ

anarchisme

อนาธิปไตย

anesthésie fiscale

ระบบภาษีที่จะมีผลกระทบตอความรูสึกของ
ประชาชนนอยที่สุด

annexe

บัญชีแนบทาย

annuaire militaire

ทําเนียบทหาร

annualité

ทุกป

annulation

การยกเลิกเพิกถอน

annuler

อํานาจสั่งยกเลิก

anormal

เหตุการณที่ไมปกติ

appartenance au secteur concurrentiel

เปนกิจการที่มีการแขงขัน

appartient à la Nation

ซึง่ เปนของชาติ

appartient à l'Etat

เปนของรัฐ

appel

การอุทธรณ
appel d'offre

การเสนอราคา

appel public à l'épargne

การโอนหุนใหแกบุคคลทั่วไปในตลาดหลักทรัพย

appellation d'origine

คําเรียกชื่อแหลงกําเนิดของผลิตภัณฑ

appréciation

การใชวิจารณญาณ

appréciation des faits

ขอเท็จจริงตางๆไมครบถวนถูกตอง

appréciation sommaire des dépenses

การประมาณการคาใชจายโดยสังเขป

approbation

ขอความเห็นชอบ , การใหความเห็นชอบ ,
ความเห็นชอบ

appui d'entreprises étrangères

การสนับสนุนจากวิสาหกิจตางชาติ

appuyer

ใหการสนับสนุนผูสมัครคนใดคนหนึ่ง

arbitrage

อนุญาโตตุลาการ

arbitraire

การใชอํานาจตามอําเภอใจ , การชี้ขาด , ตามอําเภอใจ

arbitre

ผูใ ชอํานาจตัดสิน

archive

เอกสารประวัติศาสตร , ขอมูล

archives départementales

หอจดหมายเหตุประจําจังหวัด

aristocratie

ขุนนาง ,อมาตยาธิปไตย

aristo-démocratie

อมาตยาประชาธิปไตย

aristo-monarchie

อมาตยาราชาธิปไตย

arrêt

คําสั่ง , คําพิพากษา , กฎ
arrêt de débet

ลูกหนี้ของรัฐ

arrêt définitif

คําพิพากษาถึงที่สุด

arrêt de quitus

ใหคืนประกัน

arrêt de règlement

คําพิพากษาที่มีผลเปนกฎ

arrêt d' espèce

คําพิพากษาเฉพาะคดี

arrêt provisoire

คําพิพากษาระหวางคดี , คําสั่งชั่วคราว

arrêté

กฎกระทรวง ,คําสั่ง , การออกประกาศ
arrêté du ministre de l'Intérieur

คําสัง่ ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

arrêté interministériel

กฎกระทรวงที่มีรัฐมนตรีหลายคนรักษาการ ,
กฎกระทรวงรวม

arrêté ministériel

คําสั่งของรัฐมนตรี, กฎกระทรวง

arrêté municipal

คําสั่งของเทศบาล

arrêté préfectoral

คําสัง่ ของผูวาการจังหวัด

arrêter les comptes

วิธีการรับรองบัญชี

arrondissement

เขต

article transitoire

มาตราเฉพาะกาล

aspect administratif

ดานการปกครอง

aspect financier

ดานการเงิน

assainissement

การรักษาความสะอาด

assemblée

สภา

assemblée consultative provisoire

สภาที่ปรึกษาชั่วคราว

assemblée délibérante

สภาทองถิ่น

assemblée électorale des départements

สภาเลือกตั้งแหงจังหวัด

assemblée générale

ที่ประชุมใหญ

assemblée générale extraordinaire

ทีป่ ระชุมใหญวิสามัญ

assemblée nationale

สภาผูแทนราษฎร

assemblée nationale constituante

สภานิติบัญญัติสูงสุดทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญ ,
สภารางรัฐธรรมนูญแหงชาติ

assemblée plénière de la Cour de

ทีป่ ระชุมใหญศาลฎีกา

Cassation
assesseur
assesseur de sous-section

ผูชวย , กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
รองหัวหนาคณะ

assiette

ทีเ่ กีย่ วของกับฐานภาษี , การกําหนดฐานภาษี ,
ฐานภาษี

association

องคกรที่มีฐานะเปนสมาคม , สมาคม

association de collectivités locales

สันนิบาตองคกรปกครองทองถิ่น

association de magistrats

สมาคมผูพิพากษา

association des parents d'élèves

สมาคมผูปกครอง

association pour le dévelopment de la
formation professionnelle dans
les transports

สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลกรอาชีพที่เกี่ยวกับการขนสง

assurance-chômage

การชวยเหลือการวางงาน

assuré

ผูเอาประกัน

astreinte

โทษปรับทางปกครอง , การบังคับคดีโดยจาย
คาปรับรายวัน

attentat

การกอการราย

attribution

อํานาจหนาที่

attribution administrative

อํานาจหนาที่ทางปกครอง

attribution gratuite

การไดรับโอนหุนโดยไมมีคาตอบแทน

attribution gratuite d'action

การไดรับโอนหุนโดยไมตองชําระเงินคาหุน

attribution juridictionnelle

อํานาจหนาที่ทางตุลาการ

audi alteram partem

หลักการรับฟงความสองฝาย

audience

การนัดพิจารณา , การพิจารณาคดี

auditeur

พนักงานคดีปกครอง

auditeur adjoint

ผูช วยพนักงานคดีปกครอง

auditeur général

หัวหนาพนักงานคดีปกครอง

auditeur général adjoint

รองหัวหนาพนักงานคดีปกครอง

auditorat

เจาหนาที่พิเศษ

augmentation de capital

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

augmentation de capital contre apport
de titres ou d'actifs

การเพิ่มทุนโดยแลกเปลี่ยนกับการนําหุนหรือสินทรัพย
มาลงหุน

auteur

ผูกอใหเกิดนิติกรรม

autonomie

ความเปนอิสระ , ความเปนอิสระเอกเทศ

autonomie de gestion

ความเปนอิสระในการจัดการ

autonomie de volonté

เสรีภาพในการแสดงเจตนา

autonomie du droit fiscal

ความเปนเอกเทศของกฎหมายภาษีอากร

autonomie normative

ความเปนเอกเทศในการออกขอบังคับ

autorisation

การอนุญาต

autorisation de ratification d'un traité

การอนุญาตใหมีการรับรองสนธิสัญญา

autorisation préalable

กรณีที่ตองไดรับอนุมัติกอนดําเนินการ

autorisation tacite

การอนุญาตโดยปริยาย

autorisée

การอนุญาต

autorité

มีอํานาจ

autorité absolue

(ผลคําพิพากษา) ใชยันบุคคลไดทั่วไป

autorité administrative

ฝายปกครอง

autorité administrative indépendante

องคกรของรัฐที่เปนอิสระ , องคกรทางปกครองอิสระ

autorité ayant le pouvoir réglementaire

ผูม อี ํานาจในการออกกฎเกณฑ

autorité civile

ฝายพลเรือน

autorité du jugerment

อํานาจบังคับของคําพิพากษา

autorité de la chose décidée

คําพิพากษาของศาลที่ไดสั่งไปแลว

autorité de la chose jugée

คําพิพากษาของศาลมีลักษณะเด็ดขาดใชยันได
กับทุกฝาย

autorité législative

ฝายนิติบัญญัติ

autorité militaire

ฝายทหาร

autorité publique

อํานาจเฉพาะของฝายปกครอง , อํานาจมหาชน ,

ฝายการเมือง
autorité relative

(ผลคําพิพากษา) มีผลผูกพันคูความในคดีเทานั้น

autorité souveraine

อํานาจสูงสุด

auxiliaire de la Cour de justice

ผูช ว ยของศาลอาญาแหงสาธารณรัฐ

avance

เงินยืมทดลองราชการ , การออกเงินลวงหนา

avancement
avantage
avantage consenti par l'Etat

การเลื่อนตําแหนง
ผลประโยชน
การใหสิทธิประโยชนตางๆโดยรัฐแกผูรับโอนหุน

avertissement

การวากลาวตักเตือน

avis

ความเห็น

avocat

avis conforme

คําปรึกษาหารือที่ตองถือตาม , ความเห็นชอบ

avis consultatif

ความเห็นในการใหคําปรึกษา

avis contraignant

คําปรึกษาหรือที่มีลักษณะบังคับ

avis d' élection

ประกาศของเขตเลือกตั้ง แจงวัน เวลา และสถานที่ใน
การเลือกตั้ง

avis facultatif

การหารือที่กฎหมายไมบังคับ จะทําหรือไมก็ได

avis personnel

ความเห็นสวนตัว

avis simple

การตองหารือแตไมตองถือตามความเห็นที่ให
ทนายความ

avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
Cassation

ทนายความประจําศาลปกครองและศาลฎีกา

avocat général près la Cour de Cassation

พนักงานอัยการประจําศาลฎีกา

avoir force de loi

ใชบังคับมีผลเปนกฎหมาย

avoué

ทนายความฝายจําเลย

ayant valeur organique

(เนือ้ หาของกฎหมาย) มีคุณคาเปนกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ

