Codul vestimentar al unui judecător trebuie să inspire RESPECT. Care sunt regulile de urmat și ce trebuie
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Unul dintre primele lucruri pe care le observi atunci când intri într-o sală de judecată este
persoana din fața ta îmbrăcată în robă. Dar de ce se întâmplă acest lucru? Acestea sunt
hainele pentru muncă? De ce dintre toate lucrurile o robă? De ce nu să zicem, un costum într-o
culoare aprinsă? Ceva care să atragă atenția cu adevărat. Martori, infractori, camere, jurați,
acestea sunt doar câteva din lucrurile obișnuite pe care le puteți vedea într-o sală de judecată.
În plus de acestea roba de judecător distinsă va acapara de asemenea toată atenția.

În general, ne așteptăm ca judecătorii să poarte această ținută în timpul procedurilor judiciare.
Însă, purtarea unei robe de judecător face parte din codul vestimentar al acestuia și aduce în
plus o notă de prestanță și respect în sala de judecată. Dar care sunt motivele pentru care
judecătorii poartă o astfel de vestimentație și cum s-a ajuns aici?

De ce judecătorii poartă haine lungi negre în sala de judecată?

Această întrebare duce cu ușurință la o altă întrebare aceea fiind, urmează judecătorii o
anumită regulă dintr-un manual referitor la purtarea acestei ținute negre în instanță? Răspunsul
la această întrebare s-ar putea să vă surprindă însă este &quot;Nu&quot;. Potrivit istoricilor,
tradiția purtării de haine negre a început în timpul morții Reginei Măria II a Angliei 1694.
Judecătorii au purtat haine negre atunci în semn de doliu. De-a lungul anilor, tradiția s-a extins
și, în cele din urma, a devenit un standard în rândul judecătorilor din instanță. Au urmat apoi
judecătorii americani care au urmat tradiția engleză de a purta robe negre.

Tradiția a fost continuată până în prezent, iar chiar și judecătorii din majoritatea țărilor din
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întreagă lume au aceiași ținută vestimentară în sala de judecată. De-a lungul anilor roba a
devenit simbolică printre judecători.

Semnificația simbolică

Astăzi, purtând roba de judecător aproape identică reprezintă o modalitate de a arăta că toți
judecătorii unei țări sau ai lumii sunt conduși de aceeași responsabilitate, de a respecta legea.

Simplitatea îmbrăcămintei lor, poate, de asemenea, să simbolizeze neutralitatea și umilința
acestora că slujitori ai poporului iar pentru alții această îmbrăcăminte reprezintă în schimb
prestigiu, putere guvernamentală sau autoritate.

Cum își evidențiază judecătorii stilul personal în sala de judecată

Judecătorii pot fi foarte pricepuți în alegerea robei pe care o vor purta în sala de judecată.
Totuși, ei funcționează după niște reguli nerostite de a respecta normele tradiționale de a purta
robe negre. În ciuda aspectului aparent uniform și simplu al hainelor lor, ei sunt de fapt capabilo
să facă schimbări pentru a-și personaliza ținuta pe baza a ceea ce consideră că este mai ușor
de realizat, cu condiția să nu devieze prea mult de roba simplă neagră.

Există numeroase moduri prin care un judecător poate schimba stilul robei sale în sala de
judecată. Pentru unii mânecile tip clopot ale robei tradiționale pot fi prea mari sau simt că roba
vine prea dreapta și simpla încât trebuie să fie plisată pentru a adaugă ceva deosebit ținutei,
distinctiv și care să evidențieze mai mult forma corpului. Unii, de asemenea, optează pentru a
adaugă un plus de funcționalitate vestimentației prin adăugarea de fermoare, mai mulți nasturi
sau buzunare suplimentare. În plus, pentru a adaugă mai mult simț estetic, unii judecători
preferă să încorporeze robei tradiționale tricouri cu diferite ornamente sau forme.

Vestea bună este că la ora actuală există deja un număr mare de ateliere de croitorie și
magazine specializate în realizare de haine personalizate pentru sistemul judiciar. Judecătorii
au acum acces mult mai ușor la aceste magazine unde pot comanda robe adaptate
preferințelor lor. Pot alege modul în care doresc să arate roba, stilul, tipul de material și
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dimensiunea. De asemenea, roba de judecător poate fi comandată chiar din confortul casei
online sau printr-o comandă telefonică.

Este de la sine înțeles că judecătorii au una dintre cele mai stresante și dure profesii din lume,
așa că merită să poarte cele mai confortabile articole vestimentare personalizate și pe care să
le poată obțină cu ușurință.

Accesorizarea

În ciuda regulii generale a ținutelor negre simple, adesea judecătorii de sex feminin își
personalizează ținută optând adesea pentru colierele albe. În unele țări judecătorii optează
pentru gulere cu anumite inserații de culoare roșie sau albastră.

De ce poarta judecătorii aceste ținute? Pentru distincție și ca o expresie a autorității,
continuității și solemnității. În general, judecătorii poartă aceste haine gândindu-se la generațiile
din urmă.

Pentru a rezolva încă un mit referitor la meseria de judecător, situația în care se folosește
ciocănelul este cam neadevărată. În mult instanțe, judecătorii nu au lovit niciodată cu acel
ciocan, chiar dacă au unul. În tribunalele federale se aude un &quot;bang&quot; din când în
când. Dar bineînțeles, nimic nu este mai atrăgător precum renumitul ciocănel care apare cel
mai des în filme.

Aceste sfaturi sunt de ajutor chiar și pentru începătorii în acest domeniu care își doresc să
urmeze un cod vestimentar care le vă aduce un plus de respect și de prestanță dar și care îi vă
ajuta să-și facă simțită tușa personală. Astfel, veți ști mult mai ușor care sunt accesoriile
necesare și prin ce modalități vă puteți face remarcat în instanță.

Fiecare judecător are nevoie de câteva piese sigure de suport iar plecând de la acestea vă
urma accesorizarea și realizarea unor mici schimbări. Toate aceste detalii vă vor face să arătați
nemaipomenit și totodată să vă dezvăluiți personalitate.
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