M
magistrat

ผูพิพากษา , ตุลาการ

magistrat administratif

ผูพ ิพากษาคดีปกครอง

magistrat de l'ordre judiciaire ou
de l'ordre administratif

ผูพ พิ ากษาศาลยุติธรรมหรือตุลาการศาลปกครอง

magistrat du ministère public

ผูพ พิ ากษาที่ทําหนาที่อัยการ

magistrat du siège

ผูพ พิ ากษาที่ทําหนาที่พิจารณาคดี

magistrat du siège hors hiérarchie

ผูพ พิ ากษาศาลฎีกาชั้นพิเศษ

maintien de l'ordre

การรักษาความสงบเรียบรอย

maire

นายกเทศมนตรี
maire d'arrondissement

นายกเขต

mairie

ทีท่ ําการเทศบาล

maître des requêtes

พนักงานผูรับผิดชอบสํานวน

maître d'ouvrage

เจาของโครงการ

majorité

เสียงขางมาก

majorité absolue

เสียงขางมากเด็ดขาด

majorité des droits de vote

สิทธิในการออกเสียงฝายขางมาก

majorité relative

คะแนนเสียงขางมากแตยังไมถึงเสียงขางมากเด็ดขาด

majorité silencieuse

พลังเงียบ

maladministration

การบริหารไมดี

malice

ความชั่วราย

mandat

การมอบอํานาจ , ระยะเวลาของการดํารงตําแหนง ,
ตัวแทน

mandat impératif

ลงมติตามทีไ่ ดรับมอบหมายมาจากประชาชนซึ่งเลือกตั้ง
ตนมาเทานั้น , อยูภายใตอาณัติของราษฎรผูเลือกตั้ง

mandat d’arrêt

หมายจับ

mandat représentatif

ไมอยูภายใตอาณัติของราษฎรผูเลือกตั้ง , อํานาจอิสระ
ของผูแทนราษฎร

mandat tacite

ตัวแทนโดยปริยาย

mandataire

ผูรับมอบอํานาจ , ตัวแทน

mandatement

การสั่งจาย

manière

กริยาทาทาง

manière substantilelle
manifestation
manifestation de volonté de
l’éadministration

การไมชอบในสาระสําคัญ
การชุมนุมเพื่อแสดงพลังของกลุมชน
เจตนาในการมุงตอผลของฝายปกครอง

manoeuvre électorale

การใชวธิ กี ารหลายๆอยางรวมทั้งเลหกลตางๆเพื่อใหได
ชัยชนะในการเลือกตั้ง

maquette

แบบจําลอง

marché

ตลาด , สัญญาประเภทหนึ่ง

marché de fourniture

สัญญาจัดซื้อพัสดุ

marché de gré à gré

การซือ้ ขายดวยวิธีตกลงราคา , สัญญาซื้อขาย
ทีท่ ําตัวตอตัว

marché de prestation de service

สัญญาวาจางใหจัดทําบริการ

marché de travaux publics

สัญญาโยธาสาธารณะ , สัญญากอสรางสาธารณูปโภค
ของรัฐ

marché d'étude

สัญญาวาจางที่ปรึกษา

marché financier

ตลาดการเงิน

marché industriel

สัญญาอุตสาหกรรมหรือสัญญาวาจางผลิตตนแบบ
อุตสาหกรรม

marché négocié

การซือ้ ขายดวยวิธีเจรจาตกลง

marché public

สัญญาจัดซื้อจัดจาง

matérialité des faits

ความมีอยูจริงของขอเท็จจริง

matériel de guerre

กิจการผลิตอาวุธสงคราม , วัตถุสงคราม

matière d' expropriation

การเวนคืน

mesure prépatatoire

มาตรการตระเตรียมกอนการออกคําสั่ง

Médiateur de la République

ผูต รวจการแผนดินของรัฐสภาแหงสาธารณรัฐ

médiation

การไกลเกลี่ย

médico-social

การแพทย

membre

สมาชิก

membre des assemblées territoriales
des territoires d'outre-mer

สมาชิกสภาแหงดินแดนโพนทะเล

membre du Conseil de Paris

สมาชิกสภากรุงปารีส

membre du Conseil d'Etat

ขารัฐการสภาแหงรัฐ

membre du Conseil Généralx

สมาชิกสภาจังหวัด

membre du Parlement

สมาชิกรัฐสภา

membre du Parlement européen

สมาชิกสภายุโรป

même en l'absence de texte

แมจะไมมีกฎหมายรองรับก็ตาม

même esprit

เจตนารมณเดียวกัน

mémoire

บันทึก , เอกสาร

mémoire ampliatif

บันทึกขยายความ

mémoire en contre-réplique

บันทึกตอบเพิ่มเติม

mémoire en réplique

บันทึกโตแยง , บันทึกตอบ

message présidentiel

สาสนของประธานาธิบดี

mesure arbitraire et abusive

มาตรการตามอําเภอใจหรือเกินขอบเขต

mesure d'administration intérieure

มาตรการภายในฝายปกครอง

mesure de licenciement

มาตรการในการปลดพนักงานลูกจางสวนหนึ่งออก
จากงาน

mesure de règlementation interne du service

มาตรการวางระเบียบภายในของหนวยงาน

mesure d'ordre interieur

มาตรการภายใน

mesure d'urgence

มาตรการฉุกเฉิน

mesure individuelle d'application

กฎเกณฑที่มีลักษณะเฉพาะที่ใชบังคับ

mesure législatif

มาตรการทางดานนิติบัญญัติ

mesure législative nécessaire

มาตรการทางดานนิติบัญญัติที่จําเปน

méthode

นิติวิธี

meubles

สังหาริมทรัพย

militant

สมาชิกพรรคที่เขมแข็ง

mineur

ผูเยาว

ministère

กระทรวง

ministère d'avocat

ทนายความในคดีปกครอง

ministère de la Coopération et du
Développement

กระทรวงความรวมมือและการพัฒนา

ministère de la justice

กระทรวงยุติธรรม

ministère de l'Economie
ministère de l'Economie et des Finances

กระทรวงเศรษฐกิจ
กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง

ministère des Finances

กระทรวงการคลัง

ministère public

อัยการ , สถาบันพนักงานอัยการ

ministre

รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ministre de la coopération et du
développement

รัฐมนตรีวาการกระทรวงความรวมมือและการพัฒนา

ministre de l'économie

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ

ministre de l'environnement

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอม

ministre de l'equipement

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัสดุ

ministre de l'intérieur

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

ministre délégué

รัฐมนตรีที่ไดรับมอบอํานาจ , รัฐมนตรีชวยวาการ

ministre délégué des affaires sociales

รัฐมนตรีชวยวาการกิจการสังคม

ministre des affaires sociales et de la
solidarité nationale

รัฐมนตรีวา การกระทรวงกิจการสังคมและความสามัคคี
แหงชาติ

ministre des anciens combattants

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทหารผานศึก

ministre des travaux publics

รัฐมนตรีวาการกระทรวงโยธาธิการ

ministre d'Etat

รัฐมนตรีแหงรัฐ

minorité

เสียงขางนอย

mise en cause
mise en demeure

การโตแยง
คําเตือน , การบอกกลาวลวงหนา

mise en oeuvre

การบังคับใช

mobile politique

การกระทําที่มีมูลเหตุในทางการเมือง , มูลเหตุในทาง
การเมือง

mobilisation

การระดมพล , ชุมนุมพล

modalités

การกําหนดคาตอบแทน , วิธีการ

modalités de fonctionnement

วิธีการปฏิบัติงาน

modalités de l'exécution du service public

วิธกี ารดําเนินบริการสาธารณะ

modalité de l'organisation

วิธกี ารในการดําเนินการ

modalités de nomination du commissaire
enquêteur

วิธกี ารในการแตงตั้งกรรมการรับฟงความคิดเห็น

modalités de privatisation

วิธกี ารในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

modalités de recouvrement

วิธกี ารในการเก็บภาษี

mode de passation du marché

วิธกี ารทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง

mode de scrutin

วิธกี ารของการเลือกตั้ง

modèle

แบบหรือตัวอยาง

modération du pouvoir

การทําใหอํานาจออนตัวลง

modification

การแกไข

modification unilatérale
mœurs

การแกไขฝายเดียว
ธรรมเนียมประเพณี

monarchie

กษัตริย

monarchie absolue

ทฤษฎีวา ดวยการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย
ของกษัตริย , ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย

monarchie constitutionnelle

ระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริยเปนประมุขแตอยูภายใต
รัฐธรรมนูญ

monarchie libérale

กษัตริยนิยมแบบเสรี

monarchie limitée

ปรมิตยาธิปไตย

monarchie parlementaire

ระบบรัฐสภาแบบกษัตริย

moniste

ระบบรัฐสภาแบบอํานาจเดี่ยว

monocamerisme absolu

ระบอบที่อํานาจเด็ดขาดอยูที่สภาเดียว

monocratie partisane

การบริหารประเทศโดยมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว

monopole

สิทธิผูกขาด ,อํานาจผูกขาด , การผูกขาด

monopole de fait

การผูกขาดโดยสภาพ

mont de piété

สถานธนานุบาล

motif

เหตุผล , มูลฐาน
motif de droit

เหตุผลในทางกฎหมาย

motif de fait

เหตุผลในทางขอเท็จจริง , มูลเหตุในทางขอเท็จจริง

motif d'intérêt général
motif juridique

ไดกระทําไปเพื่อประโยชนสาธารณะ
มูลเหตุทางกฎหมาย

motion de censure

อภิปรายไมไววางใจรัฐบาล , ญัตติไมไววางใจ

motivation

แรงจูงใจ , เหตุผล , เหตุผลในการทํานิติกรรม

moyen

เหตุผลที่โจทกยกขึ้นสนับสนุนคําฟองของตน ,
จุดมุงหมาย
moyen age

สมัยกลาง

moyen d'annulation

เหตุแหงการเพิกถอน

moyen sérieux

คําขอที่มีมูลอยางชัดแจง

multilatéral

หลายฝาย

municipalité

แหงเทศบาล (เปนคําที่ใชเรียกตัวเทศบาลซึ่งรวมถึง
นายกเทศมนตรีและสภาเทศเทศบาล)

mutabilité du contrat administratif

ฝายปกครองตองสามารถเปลี่ยนแปลง
สัญญาฝายเดียวได

mutation de forme

การเปลี่ยนสถานภาพในเชิงรูปแบบ

mutation-fusion

การเปลี่ยนสถานภาพโดยการรวมกิจการ

mutation-scission

การเปลี่ยนสถานภาพโดยการแยกกิจการ

