
يتعلّق بتنظيم مهنة  )1( 1994 جويلية 4 مؤّرخ في 1994 لسنة 80قانون عدد 
  .المترجمين المحلفين

 
 باسم الشعب،

 وبعد موافقة مجلس النواب،
 :يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه

 
 البــاب األّول

 أحكــام عاّمـــة
 

 .القانون يخضع المترجم المحلف في ممارسة مهنته لهذا -الفصل األّول
 

 يضبط عدد المترجمين المحلفين بكل دائرة من دوائر محاكم االستئناف -2الفصل 
 .بأمر باقتراح من وزير العدل

 
 يرجع المترجمون المحلفون بالنظر إلى الوكيل العام لدى محكمة -3الفصل 

 .صابهماالستئناف وهم تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية بالدائرة التي بها مركز انت
 

 جميع المترجمين المحلفين متساوون في المهام وفي حق مباشرتها بكامل -4الفصل 
 .دائرة المحكمة االبتدائية التي بها مركز انتصابهم

وللمترجمين المحلفين المنتصبين بدوائر المحاكم االبتدائية بتونس أو أريانة أو بن 
 .عروس أن يباشروا نشاطهم بكامل تلك الدوائر

 
 يحمل المترجم المحلف بطاقة مهنية تسلمها له وزارة العدل يتعين عليه -5 الفصل

 .إرجاعها بمجرد إنتهاء مباشرته لمهامه
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 البــاب الثانــي
 في الترسيم بجدول المترجمين

 
 يضم جدول المترجمين المحلفين أسماء الناجحين في مناظرة تضبط -6الفصل 

 .إجراءاتها بقرار من وزير العدل
 :ن تتوفر المترشح لمناظرة الترسيم بهذا الجدول الشروط التاليةويجب أ

 . أن يكون من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على األقل-
 . أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ونقي السوابق العدلية-
وق  أن يكون محرزا على األستاذية في الترجمة أو في اللغات أو اإلجازة في الحق-

 .أو ما يعادلها
 . أن ال تتجاوز سنه خمسين سنة-
 . أن يكون قد سوى وضعيته تجاه الخدمة الوطنية-
 

 يودع المترجم المحلف بوزارة العدل قبل أن يباشر مهنته أنموذجا من -7الفصل 
 .إمضائه مقابل وصل في ذلك

 
مة لمباشرة  على المترجم المحلف الواقع ترسيمه إتمام اإلجراءات الالّز-8الفصل 

مهامه في أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ نشر جدول الترسيم وإال اعتبر متخليا 
 .ويشطب على اسمه بقرار من وزير العدل بعد إنذاره بمكتوب مضمون الوصول

 
 البــاب الثالــث
 في المهــام

 
ن لغة  يتولى المترجم المحلف الترجمة الرسمية كتابية كانت أو شفاهية م-9الفصل 

 .أجنبية إلى اللغة العربية أو من اللغة العربية إلى إحدى اللغات األخرى
 

 المترجم المحلف مؤهل في حدود اختصاصه للترجمة الشفاهية، ولترجمة -10الفصل 
أية وثيقة في المادة المدنية أو التجارية أو الجزائية وكذلك جميع األوراق التي يراد اإلدالء 

ه الحق في اإلشهاد بصحة تلك الترجمة، كما له عند اإلقتضاء حق بها لدى المحاكم، ول
 .المساعدة بالترجمة عند إبرام كتائب خطوط اليد
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 تعتبر الترجمة المشهود بصحتها من طرف مترجم محلف صحيحة ما لم -11الفصل 

 :يثبت عدم مطابقتها رسميا بقرار من لجنة تتركب من
 رئيسا: مختص  الرئيس األول لمحكمة االستئناف ال-
 عضوين:  مستشارين لدى محكمة االستئناف -
 .عضوا:  مترجم محلف في االختصاص المعني-

 .ويعين المستشاران والمترجم المحلف بقرار من رئيس اللجنة
وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من الوكيل العام لدى محكمة االستئناف المختص من تلقاء 

 .نفسه أو بناء على شكاية من ذي مصحلة
وإن عدم مطابقة ترجمة ألصلها عن سوء نية والواقع إثباتها من اللجنة يعّرض 
المترجم المحلف للتشطيب النهائي من الجدول أو سحب الترخيص المنصوص عليه بالفصل 

 من هذا القانون بقطع النظر عّما يمكن أن يناله من العقوبات المنصوص عليها بالفصل 41
 . من المجلة الجنائية172

 
 لبــاب الرابــعا

 في الواجبات والحقوق
 

 يجب على المترجم المحلف الذي وقع ترسيمه بالجدول وقبل أن يباشر -12الفصل 
 :مهامه أن يؤدي أمام محكمة االستئناف التابع لها مقر انتصابه اليمين التالية

هد أقسم باهللا العظيم أن أترجم ترجمة أمينة النصوص الكتابية والتصريحات التي يع"
 ".إلّي بترجمتها مع المحافظة على السر المهني والقيام بواجبات مهنتي بكل دقة ونزاهة

 

 ال يمكن للمترجم المحلف المرسم أن يرفض ترجمة ما يطلب منه إلى -13الفصل 
اللغة المرخص له فيها بدون مانع قانوني أو عذر مقبول أو قدح في شأنه ناشئ عن القرابة 

 .ابط العائلية حسب ما يقتضيه القانونأو المصاهرة أو الرو
 

 82 يعّد المترجم المحلف عند مباشرته لمهامه شبه موظف طبقا للفصل -14الفصل 
 . من هذه المجلة94 إلى 83من المجلة الجنائية وتنطبق عليه أحكام الفصول من 
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 : يحجر على المترجم المحلف-15الفصل 
 .ي كانت موضوع ترجمة لديه قبول إحالة الحقوق المتنازع فيها والت-
 . المساهمة في أية قضية قام بعمل ألحد طرفيها-
 . إعارة إسمه في أي ظرف من الظروف ولو في غير األعمال المبّينة آنفا-
 

 ال يجوز الجمع بين ممارسة مهنة المترجم المحلف والعضوية بمجلس -16الفصل 
مومية من شأنها أن تستوجب إعطاء النواب، كما ال يجوز الجمع بينها وبين أية وظيفة ع

منحة من مال الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ما عدا وظيفة 
 .التدريس أو القيام بمهمة عرضية محدودة ال تتعدى خمسة أعوام

 
 : يحجر على المترجم المحلف ممارسة األنشطة التالية-17الفصل 

 .بقا ألحكام المجلة التجارية تعاطي التجارة بأنواعها ط-
 مباشرة المسؤولية في شركات أو مؤسسات صناعية أو تجارية أو مالية من شأنها -

 .أن تكسبه صفة التاجر
 . ممارسة أي مهنة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة-
 

 يمسك المترجم المحلف دفترا مرقوم الصفحات وممضى في تاريخه من -18الفصل 
وعليه أن يرسم به يوميا دون بياض . بتدائية التي يباشر مهنته بدائرتهارئيس المحكمة اال

وال تشطيب وحسب أعداد رتبية نوعية التراجم والتوجهات، وكل األعمال التي يقوم بها في 
 .نطاق مهامه مع ذكر األجر أمام كل عملية وقع ترسيمها

 
جمة والتنصيص  على المترجم المحلف وضع إمضائه وختمه على كل تر-19الفصل 

 .بها على العدد الذي رسمت به بالدفتر الوارد ذكره بالفصل السابق
 .ويجب أن يشتمل الختم على اسم المترجم المحلف وصفته وعنوانه

 
 المترجم المحلف ملزم باإلقامة بالمكان المعين له، ويمكن له تغييره مؤقتا -20الفصل 

 . انتصابهبترخيص معلل من الوكيل العام التابع له مركز
وإن حصل له مانع شرعي أو تغيب برخصة فإنه يعّوض بمترجم محلف مباشر بنفس 

 .المركز أو بمركز آخر عند التعذر وذلك بقرار من وزير العدل
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 ال ينقل المترجم المحلف إالّ في صورة الشغور وبطلب صريح منه وعند -21الفصل 
تسمية وعند تساوي األقدمية يقدم األكبر تعدد المطالب لنفس المركز يقدم من كان أقدم في ال

 .سنا وعند التساوي في العمر تجرى القرعة
 

 على المترجم المحلف أن يحافظ على ما اطلع عليه بموجب مهامه وعليه -22الفصل 
 .أن يعطي وصال في ما تسلمه من وثائق وإرجاعها فور الفراغ منها

 .را حسب تعريفةويستحق المترجم المحلف عن كل ترجمة يقوم بها أج
 .وتضبط بقرار مشترك من وزيري العدل والمالية

ويجب التنصيص بلسان القلم على األجر المستخلص على الترجمة بكل وثيقة أو ورقة 
 .وقعت ترجمتها

ويسبق الحريف أجرة المترجم المحلف ويستلم مقابل ذلك وصال من مقتطع يتسلمه 
 .المترجم المحلف من وزارة العدل

ترجم المحلف عند عدم اتصاله بكامل أجره أن يجري حق الحبس على ما قد وليس للم
يكون سلم إليه من الوثائق وغيرها مما استوجبه عمله إال بإذن على عريضة من رئيس 

 .المحكمة االبتدائية الراجع له بالنظر
 .وله أن يمتنع من تسليم محرراته ما لم تدفع له كامل أجرته

ئيس المحكمة اإلبتدائية التي تم إنجاز العمل بدائرتها وعلى ويجبر الحريف بإذن من ر
 .دفع أجرة المترجم المحلف

ويسقط حق قيام المترجم المحلف بطلب ما يستحقه من أجر عن أعماله بمضي عام 
 .بداية من تاريخ انتهاء عمل الترجمة

رار وكل خالف ينشأ بين المترجم المحلف وحريفه فيما يتعلق باألجر يقع فصله بق
 .غير قابل للطعن من طرف رئيس المحكمة االبتدائية التابع لدائرتها

وإذا تسلم المترجم المحلف أمواال زائدة عن أجره القانوني فإنه يعاقب بخطية قدرها 
 .ثالثة آالف دينار

 
 المتعلقة بقضايا اإلعانة  على المترجم المحلف أن يقوم بأداء التراجم-23الفصل 

العدلية دون توقف على تسبقة أجرته وليس له أن يمتنع من تسليم محرراته بالنسبة لهذه 
 .القضايا

 .ويمكن تحديد التراجم التي يتعين أداؤها بالقرار الصادر بمنح اإلعانة العدلية
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 على المترجم المحلف أن يذكر بمطبوعاته إسمه ولقبه واختصاصه -24الفصل 
 .وعنوانه والمحكمة الراجع لها بالنظر

وعليه أن يعلم بأي تغيير لعنوانه كال من رئيس المحكمة اإلبتدائية بالدائرة التي ينوي 
 .مغادرتها ورئيس المحكمة االبتدائية التي يعتزم العمل بدائرتها

ك وعلى رئيسي المحكمتين االبتدائيتين اللذين يعنيهما أمر هذا التغيير أن يعلما بذل
 .الرئيس األول لمحكمة االستئناف المختص ترابيا

 
 للمترجم المحلف أن يضع الفتة من الحجم اإلعتيادي على محل مخابرته -25الفصل 

 .تتضمن إسمه ولقبه وإختصاصه وليس له بصفته تلك إستعمال وسائل اإلشهار
 .ويجب أن يكون محّل مخابرته الئقا وكفيال بالمحافظة على أسرار الحرفاء

وال يجوز للمترجم المحلف مباشرة مهامه بصفة استثنائية وألسباب مبررة وواضحة 
خارج دائرة اختصاصه الترابي وفي حدود دائرة محكمة االستئناف برخصة معللة من 

 .الوكيل العام لدى محكمة االستئناف الراجع له بالنظر
 

 غيره أو ضمن  يمارس المرجم المحلف مهنته منفردا أو باإلشتراك مع-27الفصل 
 .شركة مدنية مهنية تخضع للتشريع الجاري به العمل

 
 إذا ارتكب المترجم المحلف بمناسبة مباشرته لمهامه خطأ مضرا بشخص -28الفصل 

فإنه يكون مسؤوال عنه حسب قواعد القانون العام بقطع النظر عما يمكن أن يستهدفه من 
 .جّراء ذلك من عقوبات تأديبية

 سالبــاب الخامــ
 في التأديــب

 
 كل إخالل يرتكبه المترجم المحلف بواجبات المهنة أو بشرفها يستوجب -29الفصل 

 .التأديب
 

 العقوبات التأديبية التي يمكن أن تنال المترجم المحلف بصرف النظر عن -30الفصل 
 :العقوبات الجزائية هي اآلتية

 :عقوبات من الدرجة األولى تتمثل في
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  اإلنــذار-
 .وبيــخ الت-

 :عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في 
 . التوقيف عن العمل مدة أقصاها ثالثة أعوام-
 من 41 التشطيب النهائي من الجدول أو سحب الترخيص المنصوص عليه بالفصل -

 .هذا القانون
ويسلط العقوبات من الدرجة األولى الرئيس األول لمحكمة االستئناف بناء على تقرير 

محكمة االبتدائية المنتصب بدائرتها المترجم المحلف أو بناء على شكاية من من رئيس ال
 .مصلحة وذلك بعد مطالبة المترجم المحلف بتقديم ملحوظات كتابية خالل أسبوع

وإذا كانت األفعال المنسوبة إلى المترجم المحلف تستدعي إحدى العقوبات من الدرجة 
ناف يحيل الملف إلى ويزر العدل الذي له حق الثانية فإن الرئيس األول لمحكمة االستئ

 من هذا 32تسليط هذه العقوبات بعد أخذ رأي مجلس التأديب المنصوص عليه بالفصل 
 .القانون
 

 . يحال المترجم المحلف على مجلس التأديب بقرار من وزير العدل-31الفصل 
 

 :ف من يتركب مجلس تأديب المترجمين المحلفين بكل محكمة إستئنا-32الفصل 
 رئيسا:  الرئيس األول لمحكمة االستئناف -
 عضوا مقررا:  مستشار لدى محكمة االستئناف يعّينه الرئيس األول-
 عضوا:  رئيس المحكمة االبتدائية المعين بدائرتها المترجم المحلف المحال-
 نائبين إثنين عن المترجمين المحلفين بدائرة محكمة االستئناف صاحبة االختصاص، -

 .د التعذر بدائرة محكمة إستئنافوعن
 .عضوين:  أخرى يعّينهما وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد-
 

 يكلف رئيس مجلس التأديب العضو المقرر بتلقي جواب المترجم المعني -33الفصل 
للتتبع وسماع من يتجه سماعه في الموضوع وجمع كل المعلومات وما يقدم من وسائل 

 .نهيه مع الملف لرئيس المجلسالدفاع تحرير تقرير ي
 

 يستدعي رئيس مجلس التأديب بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم -34الفصل 
بالبلوغ المترجم المحلف المعني باألمر قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة المعينة 
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للنظر في الملف وللمترجم أو من ينوبه اإلطالع على ملفه وتقديم ما يراه من ملحوظات 
 .بية قبل موعد انعقاد مجلس التأديب بثالثة أيامكتا

وعدم حضوره بعد استدعائه كما يجب أو حضوره مع إمساكه عن الجواب ال يحول 
 .دون مواصلة النظر في الملف

 
 يقع أثناء انعقاد مجلس التأديب تالوة تقرير العضو المقرر واالستماع -35الفصل 

بواسطة محام أو من ينتدبه من المترجمين أو لدفاع المترجم المحلف عن نفسه شخصيا أو 
غيرهم وفي صورة ثبوت ما يستوجب التأديب يبدي المجلس رأيا معلال في العقوبة التأديبية 

 .المناسبة
 

قبل أعضاء ...  يحيل رئيس مجلس التأديب فورا محضر الجلسة -36الفصل 
 المناسبة ويتم إعالم المعني المجلس مع الملف إلى وزير العدل الذي يقرر العقوبة التأديبية

 .باألمر بها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ
 

 لوزير العدل أن يحجر وقتيا على المترجم المحلف الواقع تتبعه جزائيا -37الفصل 
م المحلف كما له أن يحجر وقتيا على المترج. مباشرة المهنة إلى حين فصل القضية الجزائية

 .الواقع تتبعه تأديبيا ممارسة المهنة مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر
 

 يسقط حق التتبع التأديبي بمرور ثالثة أعوام من تاريخ إرتكاب المخالفة -38الفصل 
التأديبية وتخضع هذه المدة ألسباب القطع والتعليق المنصوص عليها بمجلة االجراءات 

 .الجزائية
لمنسوب إلى المترجم المحلف تكتسي في نفس الوقت صفة تأديبية وإذا كانت المخالفة ا

 .وجزائية فإن الدعوى التأديبية تسقط بنفس اآلجال المقررة للدعوى الجزائية
 .وال يحول التتبع التأديبي دون إجراء التتبعات الجزائية

 
 يمكن لوزير العدل بناء على طلب من المترجم المحلف الذي استهدف -39الفصل 

وبة التشطيب من الجدول أو سحب الترخيص أن يرفع هذه العقوبة بقرار وذلك بعد لعق
 .مرور خمسة أعوام على األقل من تاريخ القرار المتخذ بشأنها

لكن إذا كانت العقوبة التأديبية نتيجة محاكمة جزائية، فال يتسنى رفعها إال إذا ردت 
 .م أو ألغيت العقوبة بوسيلة إعادة النظرللمعني باألمر حقوقه المدنية أو تمتع بالعفو العا
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 البــاب السـادس
 في أحكــام مختلفـة

 
 في صورة وفاة المترجم المحلف أو انقطاعه عن المباشرة ألي سبب من -40الفصل 

األسباب أو في صورة اإلستحالة الوقتية المبررة يعّين الوكيل العام لدى محكمة االستئناف 
 . المحلفين بالدائرة القضائية ويعلم بذلك وزير العدلنائبا له من بين المترجمين

ويجب في كل هذه الصور تقديم دفاتر المترجم المحلف وكل ما لديه من الوثائق حاال 
إلى وكيل الجمهورية الذي يضع بها بيانا ينص فيه على سبب الختم ويأذن بإيداعها بكتابة 

 .المحكمة
 

 من هذا 17 و16 ألحكام الفصلين  لوزير العدل أن يرخص إستثناء-41الفصل 
القانون لكل شخص القيام بالترجمة الكتابية بالنسبة للغات أو اإلختصاصات التي يتعذر فيها 
ممارسة مهنة مترجم محلف بصفة رئيسية ويخضع في هذه الحالة الشخص المرخص له 

ذا  من ه24 و23 و22 و19 و18 و14 و13 و12إلى الواجبات المنصوص عليها بالفصول 
 .القانون
 

 للقاضي عند التعذر أن يعّين من خارج جدول المترجمين المحلفين كل -42الفصل 
شخص للقيام بالترجمة الكتابية أو الشفاهية، على أن يؤدي لديه اليمين المنصوص عليها 

 من هذا القانون ويتقاضى المترجم أجرة على مقتضى التعريفة الجاري بها 12بالفصل 
لمترجمين المحلفين ويقع التنصيص على ذلك بأوراق اإلجراءات وباألحكام العمل بالنسبة ل

 .التي شارك في ترجمتها وتنطبق عليه أحكام هذا القانون
 

 14 ألغيت جميع النصوص المخالفة لهذا القانون وخاصة المرسوم عدد -43الفصل 
 . المتعلق بالمترجمين المحلفين1960 مارس 23 المؤّرخ في 1960لسنة 

 

 .شر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولةين
 

 1994 جويلية 4تونس في 

 يين العابدين بن علز
 


