
Замимаи №1 
бо Фармоиши Вазири 

адлияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз «___»_________соли 2014, 
№____ тасдиқ шудааст 

 
 

НИЗОМНОМАИ 
медали ҷашнии «90 - солагии адлияи Тоҷикистон» 

 
 
1. Медали ҷашнии «90 - солагии адлияи Тоҷикистон» ба 

ифтихори 90 - солагии мақомоти адлия ва судҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон баҳри сарфароз гардонидани хизматчиёни давлатӣ, 
кормандон ва собиқадорони мақомоти адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
махсусан кормандони сохтори Дастгоҳи марказии Вазорати адлияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати 
адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раёсатҳои адлияи Вилояти Мухтори 
Кӯҳистони Бадахшон ва вилоятҳо, Саридораи нотариалии давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, идораи нотариалии давлатии Вилояти 
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо, Раёсати 
асноди ҳолати шаҳрвандӣ, Шӯъбаҳо ва бахшҳои сабти асноди ҳолати 
шаҳрвандӣ дар шаҳру ноҳияҳо, Маркази ҷумҳуриявии экспертизаи 
судӣ ва криминалистӣ, Донишкадаи такмили ихтисоси кормандони 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мақомоти адлия ва хадамоти ҳуқуқии 
корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Корхонаи воҳиди давлатии нашриётии «Қонуният» - и Вазорати 
адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки на кам аз 5 (панҷ) сол собиқаи корӣ 
дошта, ба ташаккул ва пешрафтӣ мақомоти адлияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон саҳми арзанда гузоштаанд ва вазифаҳои хизматиашонро 
намунавӣ иҷро намуда, дар фаъолияти корӣ нишондодҳои назаррас 
доранд, таъсис дода шудааст. 

 
2. Бо медали ҷашнии «90 - солагии адлияи Тоҷикистон» 

(минбаъд - медали ҷашнӣ) инчунин намояндагони мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ, вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 



шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳрвандони хориҷӣ барои 
ҳамкориҳо дар соҳаи адлия метавонанд сарфароз гардонида шаванд. 

 
3. Бо медали ҷашнӣ дар асоси фармоиши Вазири адлияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, мувофиқи рӯйхати пешниҳодшуда бо қайди 
ному насаб ва вазифаи ишѓолкарда сарфароз гардонида мешаванд. 
Руйхати сарфарозшавандагон аз ҷониби муовинони Вазири адлияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, сардорони Сарраёсат, раёсатҳо, шӯъбаҳо ва 
роҳбарони корхона, муассиса ва ташкилотҳои Вазорати адлияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шуда, бо имзои (мӯҳри) онҳо 
тасдиқ ва пешниҳод карда мешавад.  

 
4. Барои сарфароз гардонидан бо медали ҷашнӣ кормандони 

соҳаи адлияе, ки ҷазои интизомӣ надоранд, пешниҳод карда 
мешаванд. 

 
5. Супоридани медали ҷашнӣ аз тарафи Вазири адлияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин аз номи (ё бо супориши) Вазири 
адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи муовинони Вазири адлияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити тантанавӣ анҷом дода мешавад. 

 
6. Пеш аз супоридани медали ҷашнӣ фармоиши Вазири адлияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарфароз гардонидан бо ин медал 
хонда мешавад. 

 
7. Бо медали ҷашнӣ ба шахси сарфарозгардида, инчунин 

шаҳодатномаи медал супорида мешавад. Медали ҷашнӣ якҷоя бо 
шаҳодатнома эътибор дорад. 

 
8. Дар ҳолати ба ҷои нави корӣ рафтани шахси сарфарозшуда, 

ҳангоми рухсат шудан аз хизмати давлатӣ то супорида шудани 
медали ҷашнӣ ба ӯ, нусха аз фармоиши Вазири адлияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи сарфароз гардонидан бо медали ҷашнӣ ва 
шаҳодатномаи он ба ҷои нави кори шахси сарфарозгардида барои 
супоридан фиристода мешавад. 

 
9. Дар бораи мукофотонидан бо медали ҷашнӣ дар парвандаи 

шахсии сарфарозгардида навиштаҷоти дахлдор сабт карда мешавад. 



 
10. Медали ҷашнӣ дар тарафи чапи қафаси сина насб карда 

мешавад. 
 
 


