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illégalité ความไมชอบดวยกฎหมาย

illégalité externe ความไมชอบดวยกฎหมายท่ีมีท่ีมาจากภายนอก
(ของนิติกรรม)

illégalité interne ความไมชอบดวยกฎหมายท่ีมีท่ีมาจากภายใน
(ของนิติกรรม)

illégalité tenant aux motifs de droit มลูเหตทุางขอเท็จจริงไมชอบดวยกฎหมาย

immédiat ปจจุบัน

immunité (การให) ความคุมกัน (ในการปฏิบัติหนาท่ี)

immutabilité du contrat ความเปล่ียนแปลงไมไดของสัญญา

impartialité หลักวาดวยความไมลํ าเอียง

imposition irrégulière การคํ านวณภาษีผิด

impôt ภาษี

impôt analytique sur certains élément ภาษีทรัพยสินเฉพาะอยาง
du patrimoine

impôt de consommation ภาษีเพ่ือการบริโภค

impôt direct ภาษีทางตรง

impôt en nature ภาษีในรูปของบริการหรือทรัพยสิน

impôt foncier ภาษีท่ีดิน

impôt général et unique sur la dépense เกบ็ทอดเดียวจากรายจาย



impôt indirect ภาษีทางออม

impôt minimum forfaitaire ภาษขีั้นตํ่ าแบบประเมินเหมา

impôt personnel ภาษีบุคคล

impôt sur la consommation ภาษีเพ่ือการบริโภค

impôt sur la revenu ภาษีรายได

impôt sur le chiffre d'affaire ภาษีการคา

impôt sur l'énergie การจดัเก็บภาษีจากพลังงาน

impôt sur les marchandises การจัดเก็บภาษีสินคา

impôt sur les parts successorales ภาษีการรับมรดก

impôt sur les signes extérieurs de ภาษท่ีีเกบ็จากความร่ํ ารวยเกินสวนจากท่ีกฎหมาย
richesse กํ าหนดไว

impôt sur les sociétés ภาษีนิติบุคคล

impôt synthétique sur l'ensemble ภาษีทรัพยสินโดยท่ัวไป
de la fortune

impôt unique sur le capital การจัดเก็บภาษีจากทรัพยสิน

impôt-échange การแลกเปล่ียน

impôt-solidarité หนาท่ีทางสังคม

impôt-tribut สวยอากร
imprécision ความไมชัดเจน



imprévisible ไมสามารถคาดหมายลวงหนาได

imprévision เหตท่ีุไมสามารถคาดหมายลวงหนาได , ทฤษฎีวาดวย
เหตท่ีุไมอาจคาดหมายลวงหนาได

imprévus เหตุบังเอิญ

Imprimerie Nationale โรงพิมพแหงชาติ

imputabilité   ผูท่ีจะตองรับผิด

inadmissibilité ยอมใหไมได

inaliénabilité ไมอยูภายใตอาณัติใดๆ

inamovibilité ความมัน่คงในการดํ ารงตํ าแหนง , การไมอาจถูกโยกยาย
ตํ าแหนงได

incapacité การไรความสามารถ

incompatibilité การหามดํ ารงตํ าแหนงอ่ืนพรอมกันกับตํ าแหนงสมาชิก
รัฐสภา , ขอหามในการดํ ารงตํ าแหนง , การควบคุมการ
ประกอบอาชีพอ่ืน

incompétence ไมมอํี านาจ , ปราศจากอํ านาจ , ความไมมีอํ านาจ ,
บกพรองในความสามารถ ,นิติกรรมทางปกครองท่ีออก
โดยปราศจากอํ านาจ , การกระทํ าท่ีปราศจากอํ านาจ

incompétence absolue การกระทํ าท่ีปราศจากอํ านาจอยางบริบูรณ

incompétence de l�auteur de l�acte นิตกิรรมทางปกครองท่ีออกโดยผูท่ีปราศจากอํ านาจ
   (ผูออกนิติกรรมไมมีอํ านาจ)

incompétence du juge administratif ไมอยูในอํ านาจของศาลปกครอง



incompétence ratione loci นิตกิรรมทางปกครองท่ีผูออกปราศจากอํ านาจเพราะ
   สถานท่ี (ผูออกใชอํ านาจนอกเขตท่ีตนเองรับผิดชอบ)

incompétence ratione materiae นิตกิรรมทางปกครองท่ีออกโดยผูท่ีปราศจากอํ านาจตาม
เน้ือหาของเร่ือง (ผูออกนิติกรรมมีอํ านาจแตเขาไปลวงล้ํ า
ใชอํ านาจของผูอ่ืน)

incompétence ratione temporis นิตกิรรมทางปกครองท่ีผูออกทํ าผิดเน่ืองจากเงื่อนไข
ระยะเวลา (คํ าส่ังยอนหลัง , ผูออกเขาใจผิดในระยะเวลา
ท่ีกฎหมายกํ าหนดไว)

inconstitutionnalité การขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

inconvénient ความยุงยาก , ไมเหมาะสม

indemnisation การชดใชคาทดแทน , คาชดเชย

indemnisation égalitaire คาทดแทนท่ีเทาเทียมกัน

indemnisation préalable คาทดแทนท่ีมีการชํ าระลวงหนา

indemnité ชดใชคาตอบแทน , คาทดแทน

indemnité intégrale คาทดแทนเต็มจํ านวน

indépendance อิสรภาพ

indépendance de la juridiction หลักวาดวยความเปนอิสระของการวินิจฉัยชี้ขาดคดี
administrative ปกครอง

indépendance de l'autorité judiciaire หลักวาดวยความเปนอิสระของตุลาการ

indépendance nationale การคงไวซึ่งอํ านาจเหนือของรัฐ
indice เคร่ืองบงชี้



individu ปจเจกชน

individualisme ปจเจกชนนิยม

indivisibilité หลักวาดวยการแบงแยกมิไดของรัฐ

indivisible แบงแยกมิได

inéligibité การขาดคุณสมบัติ

inexécution การไมทํ าตามสัญญา

inexécution des décisions de justice การไมปฏิบัติตามพิพากษาหรือคํ าส่ังศาล

inexistant  ไมเกิดขึ้นเลย , ไมมีอยู

infraction ความผิด

initiative การริเร่ิม

initiative legislative การใหประชาชนมีสิทธิรวมกันเสนอกฎหมาย

initiative locale ความตองการของคนในเทศบาล

injonction ค ําบังคับ

inopportunité ความไมเหมาะสม

inquisitoire วธิีพิจารณาแบบไตสวน

Inspection Générale des Finances องคกรท่ีมีลักษณะคลายสํ านักงานตรวจเงินแผนดิน
ของไทย , หนวยตรวจทางการคลัง

institution สถาบัน



institution administrative สถาบันทางปกครอง

institution politique สถาบันทางการเมือง

institution privée,d�intérêt géneral สถาบันเอกชนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนสวนรวม

instruction การไตสวนมูลฟอง , การส่ังการ

instruction de service ขอแนะนํ าของหนวยงาน

intégration politique กระบวนการเคล่ือนตัวของกลุมคนเขามารวมกันทาง
การเมือง

intendant ผูสํ าเร็จราชการภาคหรือจังหวัด

interdiction การหาม

intérêt ประโยชนตอบแทน , สวนไดเสีย

intérêt à agir ผูมีสวนไดเสีย

intérêt certain ประโยชนท่ีแนนอน

intérêt collectif สวนไดเสียรวม , ประโยชนของกลุม

intérêt direct ประโยชนโดยตรง

intérêt économique ou social วตัถปุระสงคเฉพาะในทางเศรษฐกิจและสังคม ,
เศรษฐกิจหรือสังคม

intérêt général ประโยชนสาธารณะ , ประโยชนสวนรวม ,
ประโยชนท่ัวไป , ประโยชนมหาชน

intérêt général ,public,collectif,ou social ประโยชนรวมกันหรือประโยชนทางสังคม ,



ประโยชนสาธารณะ

intérêt individuel ประโยชนสวนตน

intérêt légitime ประโยชนท่ีชอบดวยกฎหมาย

intérêt moral สวนไดเสียทางจิตใจ , ความเสียเปลาทางจิตใจ

intérêt national ผลประโยชนของชาติ

intérêt né et actuel สวนไดเสียในปจจุบัน

intérêt personnel ประโยชนสวนตน

intérêt privé ประโยชนสวนบุคคล

intérêt professionel วตัถปุระสงคในทางอาชีพ , ประโยชนทางวิชาชีพ ,อาชีพ

intérêt public ประโยชนสาธารณะ

intérêt public local ประโยชนสาธารณะของทองถิ่น

interim รักษาการ , ชั่วคราว

internationalisation de droit public แนวโนมการแทรกตัวของกฎหมายระหวางประเทศ
ท่ีเขามาในกฎหมายมหาชน

interprétation การตีความ

interprétation authentique การตคีวามท่ีแทจริงซึ่งมีผลในระบบกฎหมาย

interprétation scientifique การตีความท่ีไมมีผลในระบบกฎหมาย

interruption การสะดุดหยุดลง
intervention การแทรกแซง



interventionnisme économique การแทรกแซงทางเศรษฐกิจ

interventionnisme fiscal หลักแทรกแซงทางภาษี

introduction de l�instance การย่ืนฟองคดีปกครอง

inventaire รายการส่ิงของตางๆ

investissement การลงทุน

investissement communautaire การลงทุนจากประเทศสมาชิกในกลุมสหภาพยุโรป

investiture การเลือกตั้งตัวแทนจากพรรคการเมืองเพ่ือลงสมัคร
รับเลือกตั้ง , การมอบตํ าแหนง

irrecevabilité ไมรับไวพิจารณา

irrégulier en  forme ไมสมบูรณในดานรูปแบบ

irresponsabilité de l�Etat ฝายปกครองไมตองรับผิด

irrévocable ถอดถอนมิได


