I
illégalité

ความไมชอบดวยกฎหมาย

illégalité externe

ความไมชอบดวยกฎหมายที่มีที่มาจากภายนอก
(ของนิติกรรม)

illégalité interne

ความไมชอบดวยกฎหมายที่มีที่มาจากภายใน
(ของนิติกรรม)

illégalité tenant aux motifs de droit

มูลเหตุทางขอเท็จจริงไมชอบดวยกฎหมาย

immédiat

ปจจุบัน

immunité

(การให) ความคุมกัน (ในการปฏิบัติหนาที่)

immutabilité du contrat

ความเปลี่ยนแปลงไมไดของสัญญา

impartialité

หลักวาดวยความไมลําเอียง

imposition irrégulière

การคํานวณภาษีผิด

impôt

ภาษี
impôt analytique sur certains élément
du patrimoine

ภาษีทรัพยสินเฉพาะอยาง

impôt de consommation

ภาษีเพื่อการบริโภค

impôt direct

ภาษีทางตรง

impôt en nature

ภาษีในรูปของบริการหรือทรัพยสิน

impôt foncier

ภาษีที่ดิน

impôt général et unique sur la dépense

เก็บทอดเดียวจากรายจาย

impôt indirect

ภาษีทางออม

impôt minimum forfaitaire

ภาษีขั้นตํ่าแบบประเมินเหมา

impôt personnel

ภาษีบุคคล

impôt sur la consommation

ภาษีเพื่อการบริโภค

impôt sur la revenu

ภาษีรายได

impôt sur le chiffre d'affaire

ภาษีการคา

impôt sur l'énergie

การจัดเก็บภาษีจากพลังงาน

impôt sur les marchandises

การจัดเก็บภาษีสินคา

impôt sur les parts successorales

ภาษีการรับมรดก

impôt sur les signes extérieurs de
richesse

ภาษีทเี่ ก็บจากความรํ่ารวยเกินสวนจากที่กฎหมาย
กําหนดไว

impôt sur les sociétés

ภาษีนิติบุคคล

impôt synthétique sur l'ensemble
de la fortune

ภาษีทรัพยสินโดยทั่วไป

impôt unique sur le capital

การจัดเก็บภาษีจากทรัพยสิน

impôt-échange

การแลกเปลี่ยน

impôt-solidarité

หนาที่ทางสังคม

impôt-tribut
imprécision

สวยอากร
ความไมชัดเจน

imprévisible

ไมสามารถคาดหมายลวงหนาได

imprévision

เหตุทไี่ มสามารถคาดหมายลวงหนาได , ทฤษฎีวาดวย
เหตุทไี่ มอาจคาดหมายลวงหนาได

imprévus

เหตุบังเอิญ

Imprimerie Nationale

โรงพิมพแหงชาติ

imputabilité

ผูที่จะตองรับผิด

inadmissibilité

ยอมใหไมได

inaliénabilité

ไมอยูภายใตอาณัติใดๆ

inamovibilité

ความมัน่ คงในการดํารงตําแหนง , การไมอาจถูกโยกยาย
ตําแหนงได

incapacité

การไรความสามารถ

incompatibilité

การหามดํารงตําแหนงอื่นพรอมกันกับตําแหนงสมาชิก
รัฐสภา , ขอหามในการดํารงตําแหนง , การควบคุมการ
ประกอบอาชีพอื่น

incompétence

ไมมอี านาจ
ํ
, ปราศจากอํานาจ , ความไมมีอํานาจ ,
บกพรองในความสามารถ ,นิติกรรมทางปกครองที่ออก
โดยปราศจากอํานาจ , การกระทําที่ปราศจากอํานาจ

incompétence absolue

การกระทําที่ปราศจากอํานาจอยางบริบูรณ

incompétence de l’auteur de l’acte

นิตกิ รรมทางปกครองที่ออกโดยผูที่ปราศจากอํานาจ
(ผูอ อกนิติกรรมไมมีอํานาจ)

incompétence du juge administratif

ไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง

incompétence ratione loci

นิตกิ รรมทางปกครองที่ผูออกปราศจากอํานาจเพราะ
สถานที่ (ผูออกใชอํานาจนอกเขตที่ตนเองรับผิดชอบ)

incompétence ratione materiae

นิตกิ รรมทางปกครองที่ออกโดยผูที่ปราศจากอํานาจตาม
เนือ้ หาของเรื่อง (ผูออกนิติกรรมมีอํานาจแตเขาไปลวงลํ้า
ใชอํานาจของผูอื่น)

incompétence ratione temporis

นิตกิ รรมทางปกครองที่ผูออกทําผิดเนื่องจากเงื่อนไข
ระยะเวลา (คําสั่งยอนหลัง , ผูออกเขาใจผิดในระยะเวลา
ทีก่ ฎหมายกําหนดไว)

inconstitutionnalité

การขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

inconvénient

ความยุงยาก , ไมเหมาะสม

indemnisation

การชดใชคาทดแทน , คาชดเชย

indemnisation égalitaire

คาทดแทนที่เทาเทียมกัน

indemnisation préalable

คาทดแทนที่มีการชําระลวงหนา

indemnité
indemnité intégrale
indépendance

indice

ชดใชคาตอบแทน , คาทดแทน
คาทดแทนเต็มจํานวน
อิสรภาพ

indépendance de la juridiction
administrative

หลักวาดวยความเปนอิสระของการวินิจฉัยชี้ขาดคดี
ปกครอง

indépendance de l'autorité judiciaire

หลักวาดวยความเปนอิสระของตุลาการ

indépendance nationale

การคงไวซึ่งอํานาจเหนือของรัฐ
เครื่องบงชี้

individu

ปจเจกชน

individualisme

ปจเจกชนนิยม

indivisibilité

หลักวาดวยการแบงแยกมิไดของรัฐ

indivisible

แบงแยกมิได

inéligibité

การขาดคุณสมบัติ

inexécution

การไมทําตามสัญญา

inexécution des décisions de justice

การไมปฏิบัติตามพิพากษาหรือคําสั่งศาล

inexistant

ไมเกิดขึ้นเลย , ไมมีอยู

infraction

ความผิด

initiative

การริเริ่ม

initiative legislative

การใหประชาชนมีสิทธิรวมกันเสนอกฎหมาย

initiative locale

ความตองการของคนในเทศบาล

injonction

คําบังคับ

inopportunité

ความไมเหมาะสม

inquisitoire

วิธีพิจารณาแบบไตสวน

Inspection Générale des Finances

องคกรที่มีลักษณะคลายสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ของไทย , หนวยตรวจทางการคลัง

institution

สถาบัน

institution administrative

สถาบันทางปกครอง

institution politique

สถาบันทางการเมือง

institution privée,d’intérêt géneral

สถาบันเอกชนที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนสวนรวม

instruction
instruction de service

การไตสวนมูลฟอง , การสั่งการ
ขอแนะนําของหนวยงาน

intégration politique

กระบวนการเคลื่อนตัวของกลุมคนเขามารวมกันทาง
การเมือง

intendant

ผูส าเร็
ํ จราชการภาคหรือจังหวัด

interdiction

การหาม

intérêt

ประโยชนตอบแทน , สวนไดเสีย
intérêt à agir

ผูมีสวนไดเสีย

intérêt certain

ประโยชนที่แนนอน

intérêt collectif

สวนไดเสียรวม , ประโยชนของกลุม

intérêt direct

ประโยชนโดยตรง

intérêt économique ou social

วัตถุประสงคเฉพาะในทางเศรษฐกิจและสังคม ,
เศรษฐกิจหรือสังคม

intérêt général

ประโยชนสาธารณะ , ประโยชนสวนรวม ,
ประโยชนทั่วไป , ประโยชนมหาชน

intérêt général ,public,collectif,ou social

ประโยชนรวมกันหรือประโยชนทางสังคม ,

ประโยชนสาธารณะ
intérêt individuel

ประโยชนสวนตน

intérêt légitime

ประโยชนที่ชอบดวยกฎหมาย

intérêt moral

สวนไดเสียทางจิตใจ , ความเสียเปลาทางจิตใจ

intérêt national

ผลประโยชนของชาติ

intérêt né et actuel

สวนไดเสียในปจจุบัน

intérêt personnel

ประโยชนสวนตน

intérêt privé

ประโยชนสวนบุคคล

intérêt professionel

วัตถุประสงคในทางอาชีพ , ประโยชนทางวิชาชีพ ,อาชีพ

intérêt public

ประโยชนสาธารณะ

intérêt public local

ประโยชนสาธารณะของทองถิ่น

interim

รักษาการ , ชั่วคราว

internationalisation de droit public

แนวโนมการแทรกตัวของกฎหมายระหวางประเทศ
ทีเ่ ขามาในกฎหมายมหาชน

interprétation

การตีความ

interprétation authentique

การตีความที่แทจริงซึ่งมีผลในระบบกฎหมาย

interprétation scientifique

การตีความที่ไมมีผลในระบบกฎหมาย

interruption
intervention

การสะดุดหยุดลง
การแทรกแซง

interventionnisme économique

การแทรกแซงทางเศรษฐกิจ

interventionnisme fiscal

หลักแทรกแซงทางภาษี

introduction de l’instance

การยื่นฟองคดีปกครอง

inventaire

รายการสิ่งของตางๆ

investissement

การลงทุน

investissement communautaire

การลงทุนจากประเทศสมาชิกในกลุมสหภาพยุโรป

investiture

การเลือกตั้งตัวแทนจากพรรคการเมืองเพื่อลงสมัคร
รับเลือกตั้ง , การมอบตําแหนง

irrecevabilité

ไมรับไวพิจารณา

irrégulier en forme

ไมสมบูรณในดานรูปแบบ

irresponsabilité de l’Etat

ฝายปกครองไมตองรับผิด

irrévocable

ถอดถอนมิได

