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WPROWA DZENIE

Niniejszy słownik stanowi kontynuację wydanego w latach 2008, 2012, 2015 i 2020 polsko-
-francuskiego słownika terminologii prawniczej i zachowuje przyjęte tam zasady.

Słownik terminologii prawniczej francusko-polski przeznaczony jest dla wszystkich, którzy 
dokonują przekładu dokumentów urzędowych, pism oraz tekstów prawniczych w  języku francu-
skim: tłumaczy, osób wykonujących zawody prawnicze lub pracowników administracji państwowej 
i samorządowej, pracowników uczelni, studentów i wszystkich osób, które w swojej działalności 
stają przed koniecznością przetłumaczenia tekstu sporządzanego w języku prawnym i prawniczym. 
Stworzony został w taki sposób, aby ułatwić użytkownikowi odnalezienie właściwego w danym kon-
tekście określenia. Stąd zawarto w nim wiele objaśnień, które pozwalają uchwycić różnice między 
francuskimi instytucjami prawa a polskim systemem prawnym. Nie zawsze bowiem hasło przetłu-
maczone wprost i funkcjonujące zarówno w języku francuskim, jak i polskim, oddaje istotę oznacza-
nego pojęcia. Dlatego też jego struktura i układ odbiega nieco od tradycyjnych słowników języko-
wych, często wskazując przykłady zastosowania tłumaczonego hasła. Podane w przykładach zdania 
pochodzą z autentycznych dokumentów i tekstów prawniczych. Wiele haseł zawartych w słowniku 
odnosi się do instytucji prawa europejskiego z uwagi na fakt, że przekłady dokumentów europej-
skich zajmują obecnie poczesne miejsce w aktywności zawodowej nie tylko tłumaczy, lecz także 
wszystkich osób działających w szeroko rozumianym obrocie prawnym. W słowniku zaakcentowa-
no też najistotniejsze różnice, pojawiające się w terminologii państw francuskojęzycznych (Belgia, 
Szwajcaria, Kanada). Często sprowadzają się one do odmiennych zastosowań reguł gramatycznych, 
pozostawiając dane hasło na poziomie leksykalnym bez zmian. W tekstach prawnych i prawniczych 
można też niejednokrotnie dostrzec różne warianty tego samego terminu prawniczego, jak w przy-
padku conseil de prud’hommes, które to pojęcie, w zależności od źródła, może również pojawić się 
jako conseil des prud’hommes. W takich przypadkach występujące odmienności zaznaczono w słow-
niku, podając wersję w nawiasie.

Istotne problemy pojawiają się również przy oznaczeniu rodzaju danego rzeczownika. Tam, 
gdzie w języku francuskim występuje forma żeńska, została ona umieszczona w nawiasie obok wer-
sji w rodzaju męskim. Rzeczowniki występujące w języku francuskim wyłącznie w rodzaju męskim 
lub żeńskim oznaczono jako m (masculin) lub f (féminin). Wiele jednak rzeczowników występuje 
w języku francuskim jako rzeczownik i przymiotnik, posiada rodzaj żeński (np. entrepreneur – en-
trepreneuse, commerçant – commerçante), przy czym rzeczownik występuje w podanym tu zna-
czeniu tylko w rodzaju męskim, niezależnie od tego, czy stosowany jest dla określenia kobiety czy 
mężczyzny. Forma rodzaju żeńskiego ma wtedy znaczenie całkowicie odmienne (np. commerçante 
to sprzedawczyni, a notairesse to żona notariusza). W niektórych przypadkach rzeczownik w zna-
czeniu podstawowym występuje tylko w rodzaju męskim, ale jeżeli stosowany jest w funkcji przy-
miotnikowej, w zależności od określanego rzeczownika przybierze formę właściwą dla rodzaju 
(np. „podwykonawca” – sous-traitant, ale „spółka, będąca podwykonawcą” – société sous-traitante). 
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Wprowadzenie

Tam, gdzie dany rzeczownik posiada jedną formę, taką samą zarówno w rodzaju męskim, jak i żeń-
skim, oznaczono go jako m, f. Z reguły w słownikach francuskojęzycznych oznaczany on jest jako n 
(neutre). Podobnie oznaczono przymiotniki. Sporadycznie pojawiają się również formy żeńskie 
rzadko spotykane w języku francuskim (np. oficer: officier – officière, która to forma pojawia się 
np. w oficjalnych dokumentach nadania kobiecie stopnia oficerskiego, niemal nieznana pozostaje 
natomiast w codziennym języku Francuzów).

Niniejsze wydanie zostało poszerzone o dodatkowe hasła, niektóre z haseł, mające już obecnie 
jedynie znaczenie historyczne, zostały usunięte. Należy bowiem pamiętać, że język, w szczególno-
ści język specjalistyczny, żyje, niektóre dotychczas używane pojęcia tracą swój desygnat i de facto 
przestają istnieć; pojawiają się jednak nowe instytucje prawa i rodzi się konieczność ich nazwania.

 Wszystkim Użytkownikom słownika terminologii prawniczej w wersji francusko-polskiej ży-
czę, aby mieli w nim przydatne narzędzie pracy, wyrażając nadzieję, że spotka się on z przychylnym 
przyjęciem.

Równocześnie pragnę złożyć podziękowania Pani Małgorzacie Kałuży za niezwykle rzetelną 
pracę korektorską przy słownikach, a także za cenne uwagi. 
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à bon droit pełnoprawnie, słusznie, mając pra-
wo (do czegoś), mając podstawy (do czegoś), 
będąc uprawnionym  — w świetle prawa; 
syn. à juste titre

à compte na poczet, na rachunek (czyjś; cze-
goś); zaliczka. À compte d’auteur.  — Nakła-
dem autora.

à forfait na akord; ryczałtowo, ryczałtem
à jour aktualnie, na dzień dzisiejszy, na bieżąco

– à jour fixe  — w określonym dniu, w ustalo-
nym dniu (ustalonego dnia), w uzgodnionym 
dniu

– mettre (qqch) à jour  — aktualizować
– mise f à jour (de qqch)  — aktualizacja
– avoir ses comptes à jour  — na bieżąco re-

gulować rachunki, prowadzić na bieżąco ra-
chunki

à juste titre pełnoprawnie, słusznie, mając pra-
wo (do czegoś), mając podstawy (do czegoś), 
będąc uprawnionym w świetle prawa; syn. 
à bon droit

à main armée zbrojnie, przy użyciu broni, przy 
użyciu niebezpiecznego narzędzia

à valoir na rachunek, na poczet. Verser un 
acompte à valoir sur le prix d’une marchan-
dise achetée.  — Wpłacić zaliczkę na poczet 
ceny zakupionego towaru.

à-valoir m zaliczka
ab intestat łac. ab intestato dziedziczenie bezte-

stamentowe, dziedziczenie ustawowe, dzie-
dziczenie na podstawie ustawy

abaissement m obniżenie
– abaissement de l’âge du départ à la re-

traite  — obniżenie wieku emerytalnego
– abaissement du seuil de participation  — 

obniżenie progu posiadanych udziałów
– abaissement du taux d’escompte  — obni-

żenie stopy dyskontowej
abandon abandon pr. mor.; porzucenie, opusz-

czenie; oddanie; zrzeczenie się

– abandon aux créanciers  — czynność pole-
gająca na zrzeczeniu się na rzecz wierzycieli 
przez dłużnika lub spadkobiercę składników 
majątku (także spadku) celem dokonania ich 
zbycia i zaspokojenia się przez wierzycieli 
z uzyskanych w ten sposób środków

– abandon d’actifs pr. upadł.  — w dawnym 
prawie upadłościowym jeden ze sposobów 
zawarcia układu z wierzycielami przez pozo-
stawienie im aktywów wchodzących w skład 
masy upadłości

– abandon d’enfant  — zrzeczenie się praw do 
dziecka; pot. porzucenie dziecka (zob. dé-
laissement de mineur)

– abandon d’épave d’un véhicule  — porzu-
cenie wraku samochodu

– abandon d’ordures  — nielegalne wyrzuca-
nie śmieci

– abandon de famille  — niealimentacja (wy-
stępek polegający na nieprzyczynianiu się do 
zaspokajania uzasadnionych potrzeb życio-
wych uprawnionego, mimo istnienia prawo-
mocnego orzeczenia sądu o takim obowiązku 
lub ugody)

– abandon de foyer  — opuszczenie domu 
przez matkę lub ojca, pozostawiając równo-
cześnie dzieci bez opieki

– abandon de l’accusation proc. kar.  — od-
stąpienie od oskarżenia, zrzeczenie się oskar-
żenia

– abandon de l’activité  — zaniechanie dzia-
łalności

– abandon de la cargaison (en mer)  — aban-
don frachtu

– abandon de poste  — porzucenie pracy, 
opuszczenie miejsca pracy; wojsk. porzuce-
nie posterunku, opuszczenie pokładu przez 
dowódcę przed resztą załogi

– abandon de propriété  — porzucenie rzeczy
– abandon des facultés assurées  — abandon 

towaru ubezpieczonego

A
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abandonner  absence 

– abandon du domicile conjugal  — opusz-
czenie współmałżonka

– abandon du navire et du fret aux créan-
ciers  — abandon statku i frachtu na poczet 
wierzytelności

– abandon moral/matériel de l’enfant  — za-
niedbanie opieki nad dzieckiem

– droit m d’abandon  — prawo abandonu
– faire abandon de qqch  — dokonywać aban-

donu
abandonner zaniechać, porzucać/porzucić, 

opuszczać/opuścić
– abandonner une activité  — zaniechać dzia-

łalności
abandonné m (abandonnée f ) zaniechany, po-

rzucony, opuszczony
– activité f abandonnée  — działalność zanie-

chana
abandonnataire m, f abandonatariusz
abandonnement m wyzbycie się posiadania, 

wyzbycie się własności rzeczy, porzucenie 
(rzeczy, np. w celu uwolnienia się od obcią-
żeń ustanowionych na tej rzeczy); przyznanie 
określonych przedmiotów współwłaścicie-
lowi w ramach współwłasności łącznej, do-
konanie fizycznego podziału rzeczy objętej 
współwłasnością, wydzielenie (zob. attri-
bution)

abattement m obniżenie (np. ceny), obniżka, ra-
bat, bonifikata, redukcja, zmniejszenie, ogra-
niczenie, skonto, odliczenie (od podatku), 
pot. cięcie

– abattement à la base (de l’impôt)  — odli-
czenie od podstawy podatku

– abattements mpl budgétaires  — cięcia bu-
dżetowe

– abattement du crédit  — ograniczenie kre-
dytu

abdication f abdykacja, złożenie urzędu, zrze-
czenie się urzędu (w odniesieniu do funkcji 
króla, cesarza itp.)

abolir znosić/znieść, uchylać/uchylić, unieważ-
niać/unieważnić, ograniczać/ograniczyć

– abolir le contrôle de ses actes  — ograniczać 
możliwość pokierowania swoim postępo-
waniem (np. przez wprowadzenie się w stan 
nietrzeźwości)

– abolir une loi  — unieważniać ustawę

abolitif znoszący, uchylający
abolition f abolicja, zniesienie, uchylenie

– abolition de la peine de mort  — abolicja 
kary śmierci, zniesienie kary śmierci

– abolition des barrières  — zniesienie barier
– abolition d’une loi  — uchylenie ustawy

abonné m (abonnée f ) abonent
abonnement m abonament, prenumerata, sub-

skrypcja; pr. podatk. ryczałt
abonner zaprenumerować, zostać abonentem
abornement m wytyczenie (granic działki), roz-

graniczenie
aboutissants mpl grunty przylegające do krót-

szych boków działki gruntu (przeciw. te-
nants)

abrogatif m (abrogative f ) uchylający, zmie-
niający

abrogatoire m, f uchylający, zmieniający
abrogation abrogacja, uchylenie, zmiana, nowe-

lizacja
– abrogation d’une loi  — uchylenie ustawy, 

abrogacja ustawy
– abrogation tacite  — abrogacja dorozumiana
– abrogation d’un droit  — abrogacja prawa
– abrogation d’un acte réglementaire  — ab-

rogacja rozporządzenia
– abrogation expresse  — abrogacja wyraźna

abrogé m (abrogée f ) uchylony, zmieniony, 
znowelizowany

abroger uchylać/uchylić, zmieniać/zmienić, no-
welizować/znowelizować (przez uchylenie 
i wprowadzenie innych przepisów)

absence f nieobecność, absencja, brak, zaginię-
cie, uznanie za zmarłego

– absence à une session  — nieobecność na 
rozprawie

– absence d’objections  — brak zarzutów. 
L’absence d’objections de la part du débiteur 
peut prendre la forme d’un défaut de compa-
rution à une audience.  — Brak zarzutów ze 
strony dłużnika może przyjąć formę niesta-
wiennictwa na rozprawie.

– absence d’une clause  — brak klauzuli 
(w umowie), brak postanowienia (umowne-
go). L’absence d’une clause de mobilité à un 
contrat.  — Brak klauzuli mobilności w umowie.

– absence d’uniformité  — brak jednolitości

A
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absence absolu 

– absence de cause  — brak podstawy prawnej 
(w przypadku zobowiązań umownych)

– absence de relation spécifique avec des 
activités opérationnelles  — brak konkret-
nego powiązania z działalnością operacyjną

– absence de réponse (de la part de l’accusé) 
 — nieudzielenie wyjaśnień (przez oskarżo-
nego), odmowa odpowiedzi na pytanie

– absence de service  — absencja w pracy
– absence illégale  — bezprawna nieobecność, 

nieobecność nieusprawiedliwiona
– absence injustifiée  — nieobecność nie-

usprawiedliwiona. L’absence injustifiée d’un 
salarié.  — Nieusprawiedliwiona nieobec-
ność pracownika.

– absence irrégulière  — nieobecność nie-
usprawiedliwiona

– absence justifiée pour maladie  — uspra-
wiedliwiona nieobecność z powodu choroby

– absence pour cause d’accident  — nieobec-
ność spowodowana wypadkiem

– absence pour cause de maladie  — absencja 
chorobowa

– absence prolongée et injustifiée d’un sala-
rié  — przedłużająca się nieusprawiedliwiona 
nieobecność pracownika

– absence résultant d’un congé payé  — nie-
obecność spowodowana płatnym urlopem

– autorisation f d’absence pr. pracy  — zwol-
nienie z pracy (zezwolenie na opuszczenie 
miejsca pracy, okolicznościowe zwolnienie)

– curateur m à l’absence  — kurator osoby 
nieobecnej

– déclaration f d’absence  — postanowienie 
o uznaniu za zmarłego (w prawie francuskim 
jest to orzeczenie sądu o charakterze i kon-
strukcji nieco innych niż w prawie polskim)

– en cas d’absence  — w razie nieobecności, 
w przypadku nieobecności

– en l’absence de...  — w razie nieobecno-
ści (określonej osoby), w przypadku nie-
obecności (określonej osoby), w razie bra-
ku (czegoś), w przypadku braku (czegoś). 
En l’absence du destinataire.  — Pod nie-
obecność adresata.

– indemnité f d’absence pr. pracy  — dodatek 
za rozłąkę

– jugement m déclaratif d’absence  — są-
dowe stwierdzenie zgonu (odpowiadające 
mniej więcej uznaniu za zmarłego), postano-
wienie o uznaniu za zmarłego

– justificatif m de l’absence au travail  — 
usprawiedliwienie nieobecności w pracy 
(dokument)

– présomption f d’absence  — domniemanie 
zaginięcia osoby

– procédures fpl de contrôle des absences  — 
procedury monitorowania nieobecności

absentéisme m absencja w pracy, uchylanie się 
od pracy (poprzez nadużywanie dozwolonych 
prawem środków, np. zwolnień lekarskich)

absenter nie uczęszczać, wagarować, opusz-
czać, być nieobecnym, nie uczestniczyć

absolu (absolue f ) absolutny, bezwzględny, cał-
kowity, nieograniczony

– alcool m absolu  — czysty alkohol
– d’une manière absolue  — bezwzględnie
– démenti m absolu  — kategoryczne dementi
– disposer (de qqch) d’une manière absolue 

 — dysponować (czymś) w sposób absolutny
– droit m absolu  — prawo bezwzględne (sku-

teczne wobec każdego)
– fréquence f absolue  — frekwencja abso-

lutna
– impossibilité f absolue  — całkowita nie-

możliwość
– incompétence f absolue  — niewłaściwość 

bezwzględna
– interdiction f générale et absolue  — całko-

wity i ogólny zakaz
– majorité f absolue  — większość absolutna, 

większość bezwzględna
– monarchie f absolue  — monarchia absolutna
– montant m établi en valeur absolue  — 

kwota bezwzględna
– nécessité f absolue  — absolutna koniecz-

ność
– nullité f absolue  — nieważność bezwzględna
– pouvoir m absolu  — władza absolutna, wła-

dza nieograniczona; pełnomocnictwo nie-
ograniczone

– présomption f absolue  — domniemanie nie-
wzruszalne (præsumptio iuris ac de iure)

A
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absolutisme  abus

– sécurité f absolue  — całkowite bezpieczeń-
stwo

– valeur f absolue  — wartość bezwzględna
absolutisme m absolutyzm
absolution f dawn.; proc. kar. umorzenie (po-

stępowania karnego z uwagi na wyrażenie 
skruchy, naprawę szkody itp.), warunkowe 
umorzenie, odstąpienie od wymierzenia kary

absorption f absorpcja, przejęcie
– absorption du compartiment  — absorpcja 

grupy aktywów (w funduszach inwest.)
– fusion f par absorption  — łączenie się spó-

łek przez przejęcie
absous m (absoute f ) osoba, wobec której za-

stosowano umorzenie, odstąpienie od wy-
mierzenia kary (zob. absolution)

abstenir, s’abstenir powstrzymywać się/po-
wstrzymać się, wstrzymywać się/wstrzymać 
się, rezygnować/zrezygnować, zrzec się/
zrzekać się

– obligation f de s’abstenir  — zobowiązanie 
nieczynienia

– s’abstenir d’avoir recours à l’emploi de la 
force  — powstrzymać się od użycia siły

– s’abstenir d’exécuter une transaction  — 
wstrzymać wykonanie transakcji

– s’abstenir de plaider  — zrzec się prawa do 
wystąpienia ustnego (zabrania głosu pod-
czas rozprawy, wygłoszenia mowy)

– s’abstenir de juger  — wyłączyć się z rozpo-
znawania sprawy (o sędzim)

– s’abstenir du vote  — powstrzymać się od 
głosowania

abstention f powstrzymanie się, zaniechanie
– abstention délictueuse  — zaniechanie ka-

ralne;
– abstention de porter secours  — nieudziele-

nie pomocy osobie znajdującej się w niebez-
pieczeństwie

– abstention de recours à l’emploi de la force 
 — powstrzymanie się od użycia siły

– abstention de vote  — powstrzymanie się od 
głosowania

– abstention du juge  — wyłączenie sędziego 
(wstrzymanie się przez sędziego od orzekania 
w danej sprawie)

A
abstentionnisme m powstrzymywanie się od 

brania udziału w wyborach, niebranie udzia-
łu w wyborach, powstrzymanie się od głosu

abstentionniste m, f osoba niebiorąca udziału 
w wyborach

abstrait adj m (abstraite f ) abstrakcyjny;
– acte m abstrait  — czynność prawna abstrak-

cyjna
abus m nadużycie, nadużywanie, zużycie, na-

ruszenie, sprzeniewierzenie, wykorzysta-
nie, wyzysk; niewspółmierność, nadmierna 
uciążliwość

– abolissement m d’un abus  — usunięcie 
nadużycia

– abus d’autorité  — nadużycie władzy
– abus d’un droit  — nadużycie prawa
– abus de biens sociaux  — naruszenie mająt-

ku spółki, sprzeniewierzenie majątku spółki
– abus de confiance  — nadużycie zaufania
– abus de dépendance économique (prak-

tyka nieuczciwej konkurencji)  — naduży-
cie zależności ekonomicznej, nadużycie po-
zycji ekonomicznej, gospodarczej

– abus de droit  — nadużycie prawa
– abus de droit de propriété  — nadużycie 

prawa własności, korzystania z prawa włas-
ności w sposób sprzeczny z jego społeczno-
-gospodarczym przeznaczeniem

– abus de faiblesse  — wykorzystanie słabości 
lub niewiedzy drugiej strony (umowy)

– abus de fonction  — nadużycie stanowiska
– abus de jouissance  — nadużycie użytkowa-

nia, nadużycie uprawnień użytkownika
– abus de la puissance parentale  — naduży-

cie władzy rodzicielskiej
– abus de position dominante (praktyka 

nieuczciwej konkurencji)  — wykorzystanie 
pozycji dominującej, nadużycie pozycji do-
minującej

– abus de pouvoir  — nadużycie władzy
– abus de puissance économique  — naduży-

cie pozycji ekonomicznej, gospodarczej
– abus de saisie  — skorzystanie przez wierzy-

ciela w postępowaniu egzekucyjnym ze środ-
ka (sposobu egzekucji) znacznie wykraczają-
cego poza to, co wystarcza do zaspokojenia 
roszczeń wierzyciela; naruszenie obowiązku 
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abuser  acceptation 

dokonywania egzekucji w sposób jak naj-
mniej uciążliwy dla dłużnika

– commettre un abus  — dokonać nadużycia
– éviter des abus  — zapobiegać nadużyciom
– exception f tirée de l’abus d’un droit  — za-

rzut nadużycia prawa
– faire un abus  — dokonać nadużycia
– tolérer des abus  — tolerować nadużycia

abuser nadużywać/nadużyć, naruszać/naruszyć, 
wykorzystywać/wykorzystać (także seksu-
alnie), wyzyskiwać/wyzyskać, sprzeniewie-
rzać/sprzeniewierzyć, oszukiwać/oszukać, 
zużywać/zużyć

– abuser d’une fonction (de sa fonction)  — 
nadużywać stanowiska

– abuser de droit  — nadużywać prawa
– abuser de l’alcool  — nadużywać alkoholu
– abuser de la bonne foi de qqn  — naduży-

wać czyjegoś zaufania
– abuser de la patience de qqn  — nadużywać 

czyjejś cierpliwości
– abuser de sa propre fille  — popełniać kazi-

rodztwo, współżyć seksualnie z własną córką
– abuser de son autorité  — nadużywać swo-

jej władzy
– abuser de son pouvoir  — nadużywać swojej 

władzy
– abuser de son privilège  — nadużywać przy-

wileju
– abuser de la faiblesse et de l’ignorance de 

qqn  — wykorzystać czyjeś niedołęstwo lub 
niedoświadczenie (w celu uzyskania dla sie-
bie nieuzasadnionej korzyści)

– droit m d’abuser de qqch  — prawo do zu-
życia (zużywania) czegoś. La propriété est le 
droit d’user et d’abuser de la chose.  — Włas-
ność jest prawem obejmującym korzystanie 
z rzeczy i jej zużywanie.

abusif m (abusive f ) nadmierny, niewspółmier-
ny, niewłaściwie użyty

– caractère m manifestement abusif de re-
cours – środek odwoławczy stanowiący 
oczywiste nadużycie prawa

– clause f abusive  — klauzula niedozwolona, 
klauzula abuzywna, niedozwolona klauzula 
umowna pr. kons.

– détention f abusive  — niesłuszne areszto-
wanie. Domagać się odszkodowania za nie-
słuszne aresztowanie.  — Réclamer une in-
demnité pour détention abusive.

– exploitation f abusive  — nieudolna eksploa-
tacja, gospodarka rabunkowa

– exploitation f abusive de la position domi-
nante  — nadużycie pozycji dominującej 
(praktyka nieuczciwej konkurencji)

– interprétation f abusive  — błędna interpre-
tacja, błędna wykładnia (np. przepisu)

– prix m abusif  — cena zawyżona
– usage m abusif  — przekroczenie uprawnień, 

nadużycie posiadanych uprawnień; przedaw-
kowanie

accaparement m zmowa cenowa (praktyka nie-
uczciwej konkurencji)

accédant m (accédante f ) potencjalny nabywca 
(np. posiadający tzw. ekspektatywę prawa)

accéder osiągać/osiągnąć coś, uzyskliwać/uzy-
skać coś, dostąpić czegoś, dostać się gdzieś, 
przystępować/przystąpić do czegoś, zgodzić 
się na coś

– accéder à la propriété  — nabyć własność
– accéder à un traité  — przystąpić do traktatu 

(umowy międzynarodowej)
– accéder à une demande  — uwzględnić po-

wództwo, uznać żądanie
– avoir le droit d’accéder à qqch dans des 

conditions d’égalité  — mieć dostęp do cze-
goś na jednakowych zasadach

acceptable dopuszczalny, możliwy do przyjęcia
– offre f acceptable  — oferta do przyjęcia
– prix m acceptable  — cena do przyjęcia
– proposition f acceptable  — propozycja 

możliwa do przyjęcia
acceptant m, f akceptant, przyjmujący; osoba 

zatwierdzająca
acceptation f akceptacja, zgoda, zatwierdzenie, 

zezwolenie; przyjęcie, akcept
– acceptation bancaire  — akcept bankowy
– acceptation bénéficiaire  — przyjęcie spad-

ku z dobrodziejstwem inwentarza
– acceptation cambiaire  — akcept wekslowy
– acceptation commerciale  — akcept handlo-

wy, akcept towarowy

A
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