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رسمی

جریده

پته :رسمی جریده کابل افغانستان

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه
 ۱۲ګڼه

د  ۱۳۳۱د سنبلی  ۱۳هجری شمسی

د ۱۹۹۲عیسوی کال د سپتمبر ۶

پرله پسی ګڼه ()۲۱۹

مقررات مربوط به لباس رسمی قضات در هنگام جلسات قضائی
ماده اول-
این ممررات با پیروی از ماده ( )۹۹لانون صالحیت و تشکیالت لضائی و متکی بماده ( )۱۲۱لانون مذکور وضع
میگردد.
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ماده دوم-

مطابك به حکم مندرج ماده ( )۹۹لانون صالحیت و تشکیالت لضائی لضات و اعضای لضائی تمام محاکم و کلیه
ذواتیکه وصف لضائی دارند مکلفند که در هنگام لضاوت به لباس مخصوص که در این ممررات پیش بینی شده است
ملبس باشند.
ماده سوم-

لباس مخصوص مندرج ماده ( )۲عبارت از چپن به رنگ سیاه است که طول آن چند سانتی پائین تر از زانو ها بوده
طبك نمونه مرتبه که ضم این ممررات است در حصیه دو طرفه شانه پتی ها و طول شانه عمبی دری چین ها بوده از
حصه یخن الی انجام دامن به عرض متناسب که درج نمونه است به مخمل سیاه پوشیده میباشد.
سایر مشخصات عمده و فرعی چپن مخصوص لضات در ورله نمونه پیش بینی شده است.
ماده چهارم-
رنگ مخمل مندرج ماده فوق برای اعضای ستره محکمه رنگ جگری روشن بوده و چپن لاضی المضات بر حسب
عالمه خاص از چپن های سایر لضات تشخیص میشود.
ماده پنجم-
ریاست اداری در حصه تسلیمی نمونه اصلی به یک و یا چند نفر خیاط فنی و دوختن چپن ها مطابك نمونه و مرالبت
توافك چپن ها با نمونه اصلی مکلف میباشد.

ماده ششم-
لیمت تکه مواد و اجوره خیاط به عهده دولت مندرج ماده ( )۲بوده لیمت تمام شد به الساط از معاش ماهوار وضع
میگردد.
ماده هفتم-
چپن مخصوص لضاوت یک یونیفورم رسمی بوده سایر مامورین یا اشخاص نمیتوانند از چپن مذکور تملید و یا استفاده
کنند .اما مدعی العموم ها و وکالی مدافع میتوانند با نصب عالمات مشخصه دیگری در حین حضور به جلسات
لضائی به چپن مخصوص که مشابه چپن لضات باشد ملبس گردند.
ماده هشتم-
استفاده از چپن تنها در جلسات لضائی و در داخل محکمه و حریم محکمه بر وفك این ممررات به عمل می آید.
پوشیدن چپن در محافل رسمی دیگری بر حسب صوابدید ستره محکمه صورت گرفته میتواند.
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ماده نهم-

روسای محاکم مکلف اند تا لضات و اعضای لضائی را که بدون چپن به جلسه لضائی حاضر میشوند به پوشیدن چپن
مکلف سازند.
ماده دهم-

ستره محکمه میتواند عنداللزوم تعدیالت الزمه را در چپن و یا سایر اجزای لباس مخصوص لضات وارد نماید.
ماده یازدهم-

آمریت عمومی اداری لوه لضائیه بمنظور تطبیك این ممررات باتخاذ تدابیر الدام نماید.
ماده دوازدهم-

طرح چپن جزء الیتجزایی این ممررات بشمار میرود.
ماده سیزدهم-
این ممررات یک ماه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

