
يتعلق بالزي الخاص بحكام وكتبة  1963ديسمبر  24قرار من كاتب الدولة للعدل مؤرخ في 
  .محاكم الحق العام

  

  إن كاتب الدولة للعدل،

المتعلق بإحداث زي خاص بالحكام  1938فيفري  5بعد إطالعه على األمر المؤرخ في 
  .وكتبة محاكم الحق العام وخاصة على الفصل الثالث منه

المتعلق  1938فيفري  17المنقح للقرار المؤرخ في 1956أفريل  6المؤرخ في  وعلى القرار
  .بضبط تفاصيل الزي الخاص بالحكام والكتبة والمحامين بمحاكم الحق العام

  
  :يــرر ما يلــق

  

تتكون البدلة التي يجب على الحكام إرتداؤها بالجلسات العمومية من رداء  – 1الفصل 
كمين يقفل من األمام بأزرار سوداء ويغطى جانباه من جهتي الصدر صوفي أسود اللون متسع ال

  .صنتمرا 12بقماش حريري المع أسود اللون عرضه 

  .تنتهى البدلة بذيل مشمر، مشدود من الداخل في مستوى الحزام

وتحمل هذه البلدة شارة من نفس القماش مشدودة على الكتف األيسر ويختم طرفا الشارة 
  .بيض وتختم البدلة قطعة من قماش أبيض مجعدبطية من الفرو األ

نسبة لحاكم يغطى جانبا البدلة ورقبتها وشارة الكتف بقماش حريري المع أحمر اللون بال
  .)1(الرتبة الثالثة 

يتمثل غطاء الرأس في قبعة مستديرة سوداء قائمة الجوانب علوها  -)2()جديد( 2الفصل 
قطر طرفها السفلي بأربعة صنتمترات وتكون مغطاة  ثمانية صنتمترات يفوق قطر طرفها العلوي

  .عند طرفها السفلي بحاشية من القماش الحريري أسود عرضها أربعة صنتمترات

احد أو اثنان أو ثالثة أو أربعة ويكون للحكام بقبعاتهم حسب وظائفهم طرز ذهبي أو فضي و
  .على األكثرعرض الواحد صنتمتر ونصف ويبعد الواحد عن اآلخر خمسة مليمترات 

                                                            
 1971أآتوبر  27نقحت الفقرة الرابعة جديدة بالقرار المؤرخ في ) 1
  .1971أآتوبر  27بالقرار المؤرخ في ) 2الفصل ( نقح) 2



وتحمل قبعة الرئيس األول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى هذه المحكمة والوكيل 
العام للجمهورية والوكيل العام مدير المصالح العدلية طرزين ذهبيين مشدودين بالطرف السفلي 

  .وطرزين ذهبيين مشدودين بالطرف العلوي

وتحمل قبعة رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب والرؤساء األول لمحاكم االستئناف والمدعين 
العموميين لديها ورئيس المحكمة العقارية ومتفقد المصالح العدلية طرزين ذهبيين مشدودين 

  .بالطرف السفلي وطرزا ذهبيا واحدا مشدودا بالطرف العلوي

  .ذكورين آنفا طرزين ذهبيين مشدودين بوسطهاوتحمل قبعة حكام الرتبة الثالثة عدا الم

  .وتحمل قبعة حكام الرتبة األولى طرزا فضيا واحدا مشدودا بوسطها

تتمثل بدلة كاتب المحكمة في رداء صوفي أسود اللون بدون الشارة المشدودة  -3الفصل 
  .على الكتف

الثاني أعاله وتكون  يحمل كاتب المحكمة نفس القبعة الوارد وصفها بالفقرة األولى من الفصل
مغطاة بقماش أسود من نوع الموبر وموشاة بوسطها بحاشية من القماش األبيض عرضها صنتمتر 

  .ونصف

  .وتحمل قبعات رؤساء الكتبة حاشيتين من القماش األبيض

تودع بكتابة الدولة للعدل صورة شمسية من هذه البدل والقبعات وتكون بمثابة  -4الفصل 
  .األمثلة

ألغيت جميع األحكام السابقة المخالفة وخاصة القرار المشار إليه أعاله المؤرخ  -5الفصل 
  .1956أفريل  6في 

  .1963يجرى العمل بهذا القرار إبتداء من أول أكتوبر  -6الفصل 

  

  1963ديسمبر  24تونس في 

  كاتب الدولة للعدل

  محمد الهادي خفشة

  اطلع عليه    

  اتب الدولة للرئاسة ك

 الباهي األدغم  

 


