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 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی 

1316/ 3/ 20  مصوب    

1376/ 4/ 29  با اصالحات تا تاریخ    

 اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی اینجا کلیک کنید  ه اجرایی قانون راجع به ترجمه نام برای مشاهده آیین 

هرگاه یکی از طرفین دعوی یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر    -۱ماده  
 . اسناد رسمی زبان فارسی را ندانند اظهارات آنها توسط مترجم رسمی ترجمه خواهد شد 

نشده باشد  ندر نقاطی که از طرف وزارت عدلیه مترجمین رسمی برای هریک از زبانهای غیرفارسی تعیی -تبصره
 . نماید می، دفاتر اسناد رسمی مترجمینی که طرف اعتماد باشد برای ترجمه تعیین محاکم و ادارات ثبت

 : باشدترجمه اسناد ذیل باید از طرف مترجمین رسمی یا مأمورین سیاسی و قنسولی تصدیق شده  - ۲ماده 

اسنادی که در یکی از کشورهای بیگانه یا در ایران به یکی از زبانهای غیرفارسی تنظیم شده و دریکی از   -الف
 . محاکم و ادارات ایران مورد استفاده باشد

اسنادی که در ایران تنظیم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در یکی از کشورهای بیگانه مورد حاجت   -ب 
 . باشد

 : گرددبه متقاضیان با احراز شرایط ذیل پروانه مترجمی رسمی اعطاء می  - ( 1376/ 6/ 29)اصالحی    ۳ماده  

 . سال سن ۲۵داشتن حداقل  -الف

 . موفقیت در آزمون و اختبار علمی و کتبی -ب 
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 .نداشتن پیشینه مؤثر کیفری -ج

 . عدم اشتهار به فساد اخالقی عقیدتی -د

 . عدم اعتیاد به مواد مخدر -ه

 . عدم محکومیت به انفصال از خدمات دولتی -و

 . مورد وثوق و اعتماد باشد -ز

اعتبار پروانه مترجمی سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی و    - ( 1376/ 6/ 29)الحاقی   ۴ماده  
د یکی از شرایط مقرر قانونی  باشد چنانچه متقاضی تمدید فاقهزینه مطابق تعرفه قانونی می پرداخت

  .شود داده شود مراتب با ذکر دالیل آن به مرجع انتظامی مترجمان اعالم و درخواست رسیدگی میتشخیص
 . نماید انتظامی پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه مترجمی رأی مقتضی صادر میمرجع

 . قوت خود باقی استتا زمان رسیدگی مرجع انتظامی اعتبار پروانه به 

مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمین رسمی هیأتی مرکب از یک نفر    - ( 1376/ 6/ 29)الحاقی    ۵ماده 
 . باشد که انشاء رأی با قاضی هیأت خواهد بودقاضی و دو نفر ازمترجمین رسمی به انتخاب رئیس قوه قضائیه می

در صورت ارتکاب هریک از تخلفات ذیل، مرتکب برای بار اول به مدت یک    - ( 1376/ 6/ 29)الحاقی   ۶ماده  
 : شودمدت دو سال و در صورت تکرار برای همیشه از مترجمی رسمی محروم میسال و بار دوم به

 .ترجمه و تطبیق با پروانه ای که مدت آن منقضی شده است -الف

 . عذر موجه امتناع از قبول امور ارجاعی متقاضیان ترجمه بدون -ب 
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 . امتناع از حضور در مراجع قضایی بدون عذر موجه -ج

 . نداشتن دفاتر و اسناد و لوازم مربوط به امور ترجمه طبق مقررات قانونی -د

 . الزحمه مترجمیعدم رعایت تعرفه حق  -ه

 . ترجمه و تطبیق و تصدیق خالف واقع -و

 . باشد ایر قوانین میمجازاتهای فوق عالوه بر مجازات مندرج در س -تبصره

در صورت ارتکاب هریک از تخلفات ذیل مرتکب به توبیخ کتبی با درج در    - ( 1376/ 6/ 29)الحاقی   ۷ماده  
 : شودتکرار تا یک سال از مترجمی محروم می پرونده و در صورت 

 . امتناع از حضور در مراجع قانونی غیرقضایی بدون عذر موجه -الف

 . جمه بدون عذر موجهتأخیر در انجام امور تر  -ب 

 .عدم رعایت ضوابط ترجمه -ج

 . عدم ارائه دفاتر، اسناد و لوازم مربوط به ترجمه در موارد بازرسی -د

تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقررات    - ( 1376/ 6/ 29)الحاقی   ۸ماده  
 . گردداست و مرتکب به مجازات کالهبرداری محکوم میاین قانون ممنوع 

، تعرفه حق الزحمه مترجم و مرجع  تشکیالت و نحوه اداره دفتر، ضوابط ترجمه  - ( 1376/ 6/ 29)الحاقی   ۹ماده  
تصویب  باشد که توسط وزارت دادگستری تهیه و بهای مینامهآیینن قانون به موجب  شرایط مذکور در ای  تشخیص

 .رئیس قوه قضائیه خواهد رسید
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