R
rabais sur le prix de cession

การไดรับสวนลดในราคาหุนที่รับโอน

rachat

การซื้อคืน (สัมปทาน)

rapport à l'audience

บันทึกสรุปสํานวนสําหรับวันนัดพิจารณา

rapport d'enquête

รายงานการดําเนินการรับฟงความคิดเห็น

rapporteur

ตุลาการเจาของสํานวน

rapport général

รายงานทั่วไป

rapport particulier

รายงานเฉพาะ

rapport préalable

บันทึกสรุปสํานวนเบื้องตน

rapporteur

(กรรมการ) เจาของสํานวน

ratification

การใหสัตยาบัน , อนุมัติ

rationalisme

กระแสเหตุผลนิยม

ratione loci

ปราศจากอํานาจเฉพาะสถานที่ , สถานที่

ratione materiae

ปราศจากอํานาจเฉพาะเรื่อง

ratione personae

ปราศจากอํานาจเฉพาะตน

ratione temporis

ปราศจากอํานาจเฉพาะเวลา , เวลา

rationnel

ความเที่ยงธรรมและสมเหตุสมผล

rattachement
raz-de-marée électoral

ความเกี่ยวพัน
การชนะการเลือกตั้งอยางทวมทน

recettes de fonctionnement

รายไดเพื่อการดําเนินงาน

recevabilité

รับไวพิจารณาได

recherche

การวิจัย

réclamation

เรื่องรองทุกข

recommandation

คําแนะนํา

reconnaissance juridique

การยอมรับใหมีผลทางกฎหมาย

recours

การรองทุกข , การฟองรอง , การรองเรียน

recours administratif

การรองทุกขตอฝายปกครอง , การรองเรียนภายในฝาย
ปกครอง

recours administratif obligatoire

การบังคับใหตองอุทธรณภายในฝายปกครองกอนการ
ฟองคดีตอศาลปกครอง

recours administratif préalable

การโตแยงคัดคานภายในฝายปกครองกอนการฟองคดี
ตอศาลปกครอง

recours à l'épargne privée

การระดมเงินทุนจากเงินออมของประชาชน

recours au médiateur

การรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาแหง
สาธารณรัฐ

recours contentieux

การฟองคดีปกครอง

recours dans l'intérêt de la loi contre les
actes administratifs

การรองวาการกระทําทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย

recours de pleine juridiction

คดีทศี่ าลมีเขตอํานาจเต็มในการพิจารณา

recours en annulation

คดีขอใหเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองที่ไมชอบดวย
กฎหมาย

recours en appréciation de validité

คดีทขี่ อใหมีการพิจารณารับรองความมีอยูของสิทธิ

recours en appréciation de légalité

การฟองขอใหศาลพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของ
นิตกิ รรมทางปกครองที่คูความฝายใดฝายหนึ่งกลาวอาง

recours en cassation

การฎีกา

recours en interprétation

การฟองคดีขอใหใหความเห็นตอกฎหมายหรือกฎตางๆ

recours en révision

การฟองคดีขอใหพิจารณาใหม

recours gracieux

การรองเรียนในฝายปกครอง , การขอใหเจาหนาที่ฝาย
ปกครองที่ออกคําสั่งแกไขคําสั่งนั้นใหมดวยตนเอง

recours hiérarchique

การรองเรียนตอผูบังคับบัญชาของผูออกคําสั่งในฝาย
ปกครอง , การขอใหผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ฝาย
ปกครองที่ออกคําสั่งแกไขคําสั่ง

recours juridictionnel

การฟองศาล

recours pour excès de pouvoir

การฟองขอใหเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองที่ทําเกิน
ขอบอํานาจ

recours préalable facultatif

การทีก่ ฎหมายไมไดบังคับวาจะตองทําการรองทุกขใน
เบือ้ งตนกอนฟองศาล

recours préalable obligatoire

การทีก่ ฎหมายบังคับวาจะตองทําการรองทุกขในเบื้องตน
กอนฟองศาล

recours spéciaux
recouvrement de l’impôt

ระบบพิเศษ , คดีพิเศษ
การจัดเก็บภาษี

récriprocité

ถอยทีถอยอาศัย

recrutement

การคัดเลือก

redevance

ภาษี , คาธรรมเนียม

redressement économique

การฟนฟูเศรษฐกิจ

réduction

การหักสวนลด

rééligibilité

อาจไดรับเลือกตั้งใหมได

référé administratif

คําขอฉุกเฉิน

référé précontractuel

คําขอฉุกเฉินกอนการทําสัญญา

référé provision

คําขอฉุกเฉินชั่วคราว

référendum

การออกเสียงประชามติ , ประชามติ

réforme

การปฏิรูป , ยุคปฏิรูป

refus d’exécution

การปฏิเสธที่จะดําเนินการ

régie

องคการของรัฐประเภทหนึ่ง
régie des contributions directes

หนวยงานภาษีทางตรง

régie des eaux de la ville de Paris

องคการนํ้าของเมืองปารีส

régie directe

องคการเฉพาะ

régie dotée de la seule autonomie

องคการที่มีอิสระทางการเงิน

financière
régie intéressée

การวาจางใหเอกชนเปนผูบริหารกิจการบริการสาธารณะ

régie locale autonome

องคการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนอิสระ

régie simple

องคกรของรัฐแบบทั่วๆไป

régime

ระบบ

régime administratif

ระบบกฎหมายปกครอง

régime d'assemblée

ระบอบการปกครองแบบสภา

régime des appellations contrôlées

หลักการคุมครองชื่อแหลงกําเนิดของผลิตภัณฑ

régime exorbitant

ระบบกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษ

régime parlementaire

ระบบรัฐสภา

régime parlementaire classique

ระบบรัฐสภาแบบดั้งเดิม

régime parlementaire dualiste

ระบบรัฐสภาแบบอํานาจคู

régime parlementaire dualiste rénové

ระบบรัฐสภาแบบอํานาจรูปแบบใหม

régime parlementaire et présidentiel

ระบบรัฐสภาที่มีประธานาธิบดีเปนประมุขของรัฐ

régime parlementaire moniste

ระบบรัฐสภาแบบอํานาจเดี่ยว

régime parlementaire rationalisé

ระบบรัฐสภาแบบมีเหตุมีผล

régime politique

ระบบการเมือง

régime présidentiel

ระบบประธานาธิบดี

régime représentatif

ระบบผูแทนราษฎร

région

ภาค

registre du commerce et des sociétés

สํานักงานทะเบียนการคาและบริษัท

registre principal

สมุดทะเบียนหลัก

registre subsidiaire

สมุดทะเบียนสํารอง

règle

กฎเกณฑ
règle coutumière de droit privé

จารีตประเพณีในกฎหมายเอกชน

règle de compétence

ความสามารถของผูทํานิติกรรม

règle de la comptabilité publique

บัญชีสาธารณะ

règle de droit

กฎเกณฑแหงกฎหมาย

règle de la décision préalable

มีกฎหมายบังคับใหฝายปกครองวินิจฉัยกอน ,
การมีคาสั
ํ ่งทางปกครองกอนนํามาฟองคดีตอศาล
ปกครอง

règle d'hygiène

กฎเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะ

règlement

กฎเกณฑของฝายบริหาร , กฎหมายลําดับรอง

règlement autonome

กฎหมายลําดับรองที่เปนเอกเทศ

règlement d’ administration publique

กฎของฝายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานองคกร

règlement d'application
règlement de l'Assemblée Nationale

กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรัฐบัญญัติ
ขอบังคับสภาผูแทนราษฎร

règlement départemental d'aide sociale

กฎเกณฑของสภาจังหวัดเกี่ยวกับการใหความชวย
เหลือทางสังคม

règlement des Assemblées Parlementaires ขอบังคับของรัฐสภา
règlement du Sénat

ขอบังคับวุฒิสภา

réglement subordonne à la loi

กฎเกณฑลําดับรองที่ออกตามรัฐบัญญัติ

réglementaire

กฎหมายของฝายบริหาร

règlementation de la profession

กฎเกณฑในการประกอบอาชีพ

règle spéciale

กฎเกณฑเฉพาะ

regroupement

การรวมกลุม

régularisation

การทําใหถูกตอง

régularité

ความถูกตอง

rejet du recours

คําพิพากษายกฟอง

rejetée

ใชบังคับไมได

relation juridique

นิติสัมพันธ

remaniement arbitraire des circonscriptions

การแบงเขตเลือกตั้งเพื่อเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่น

remboursement des frais

การคืนเงินคาใชจายหรือคาธรรมเนียม

remise d'actifs en paiement des titres cédés

การชําระราคาหุนที่รับโอน

rémunération

คาตอบแทน

rendement

ผลที่ไดรับ , ทํารายไดดี , หลักการทํารายได

renonciation au droit préférentiel de
souscription à une augmentation de capital

การสละสิทธิในการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนกอน

renseignement

การใหขอมูลหรือขาวสาร

rentabilité

การแสวงหากําไร

rentable

ทางการคาหรือหากําไร

répartition des compétences

การแบงอํานาจ

répartition des compétences en matière
d'enseignement

การแบงอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษา

répartition du dommage

การชดใชคาเสียหาย

représentant au Parlement Européen

ผูด ารงตํ
ํ าแหนงสมาชิกสภายุโรป

représentant de la commune

ตัวแทนของเทศบาล

représentant de l'Etat

ตัวแทนของรัฐ (ในจังหวัด )

réprésentant de l'intérêt public

เจาหนาที่พิทักษสาธารณะประโยชน

représentant des salariés

ผูแทนพนักงาน

représentation

ผูแทน

répressif

อํานาจปราบปราม

répression
République

การลงโทษ
สาธารณรัฐ

requérant

ผูฟองคดี

requête

คําฟอง

réquisition

การเขาดําเนินการเอง , การยึดทรัพย

réquisitoire

การฟอง

réseau public

เครือขายสาธารณะ

réserve

ขอสงวน

résiliation

การยกเลิก

résiliation pour faute

การเลิกสัญญาดวยเหตุที่มีการกระทําผิด

res judicata

อํานาจตุลาการ , การวินิจฉัยอันเปนที่สุดในกฎหมาย ,
มีผลเปนเด็ดขาด

responsabilité

ความรับผิด

responsabilité civile

ความรับผิดทางแพง

responsabilité contractuelle

ความรับผิดของคูสัญญา

responsabilité de la puissance publique

ความรับผิดของรัฐ

responsabilité délictuelle ou
quasi-délictuelle

สิทธิเด็ดขาดที่ถูกละเมิดโดยจงใจหรือประมาททาง
ปกครอง

responsibilité disciplinaire

ความรับผิดทางวินัย

responsibilité extra-contractuelle
responsabilité pénale

ความรับผิดนอกเหนือสัญญา
ความรับผิดทางอาญา

responsabilité pour faute

ความรับผิดเนื่องจากมีการกระทําผิดสัญญา

responsibilité pour faute lourde

ทฤษฎีความรับผิดทางปกครองที่เกิดจากความผิดราย
แรง

responsibilité pour risque

ความรับผิดกรณีการเสี่ยงภัย

responsibilité quasi-délictuelle

ความรับผิดในมูลละเมิด

responsabilité sans faute

ตองรับผิดโดยปราศจากการกระทําความผิด

ressource

รายได , ที่มา

ressource domaniale

รายไดจากทรัพยสิน

ressource extraordinaire

รายไดพิเศษ

ressource ordinaire

รายไดปกติ

ressource publicitaire

การจัดสรรรายไดจากการโฆษณา , การโฆษณา

ressource publique

รายไดสาธารณะ

résultat de l'élection

ผลการเลือกตั้ง

résultat du scrutin

ผลการนับคะแนน

résumé de l'avis

รายงานสรุปความเห็น

rétablissement de crédits

เงินใชคืน

retirer sa candidature

ถอนการสมัครรับเลือกตั้ง

retrait

การเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองใหมีผลยอนหลังไปถึง

วันทีท่ ํานิติกรรม ,เพิกถอนยอนหลังไปตั้งแตตน
retrait de candidature

การเพิกถอนการสมัครรับเลืองตั้ง

retraite

การเกษียณ

rétroactivité

มีผลยอนหลัง

réunion publique

การจัดประชุมสาธารณะ

révision

การแกไข , ทบทวน

révocation

การปลด

révolution

การปฏิวัติ

rigide

รูปแบบที่เครงครัด

rigidité constitutionelle

ความเปนกฎหมายสูงสุดที่มั่นคงของรัฐธรรมนูญ

risque

ความเสี่ยง
risque exceptionnel

การเสี่ยงภัยเปนพิเศษ

route départementale

ทางหลวงจังหวัด

route nationale

ทางหลวงแผนดิน

royalisme

กลุมนิยมกษัตริย

rural

เขตชนบท

