Замимаи №2
бо Фармоиши Вазири
адлияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «___»_________соли 2014,
№____ тасдиқ шудааст

ТАВСИФИ
медали ҷашнии «90 - солагии адлияи Тоҷикистон»

1. Медали ҷашнии «90 - солагии адлияи Тоҷикистон» (минбаъд медали ҷашнӣ) аз давраи фулузи таркибии тиллоранг иборат буда,
қутраш 33 мм ва ғафсии он 3 мм мебошад. Ҳама тасвиру навиштаҷот
дар медал, аз ҷумла девораҳо дар канорҳои он барҷаста мебошанд.
2. Дар тарафи рӯи медали ҷашнӣ - дар тарҳи медал бараш 3 мм,
навиштаҷоти «90 СОЛАГИИ АДЛИЯИ ТОҶИКИСТОН» баландиаш
1,5 мм, аз қисми поёнии медал то навиштаҷот 9 мм, ҷойгир карда
шудааст. Дар маркази қисми болоии медали ҷашнӣ унсури парчами
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон - тоҷи тақлидшуда бо нимдоира аз 7
(ҳафт) ситораи панҷгӯшадор дар болои он - андозааш 4,5мм×4мм,
ҷойгир карда шудаанд. Дар маркази медали ҷашнӣ сутуни тиллоӣ ғафсиаш 3 мм ва баландиаш 8 мм, бо китоби кушодашуда дар болои
он, ки қонун, адолат ва фаъолияти меъёрэҷодкуниро таҷассум
менамояд, ҷойгир карда шудаанд. Дар зери китоби кушодашуда,
навиштаҷоти «ҚОНУН» - андозааш 5мм×1,5мм, ҷойгир карда шудааст.
Тамоми қисми болоии сутун ва китоби кушодашуда ба доираи
қутраш 14 мм, дохил мешаванд, ки дар қисми болоӣ бо тоҷи тиллоӣ
ба итмом расида, аз пояи сутун, аз тарафи рост ва тарафи чап бо
хӯшаҳои гандум, ки бо тасмаи нишондиҳандаи рангҳои парчами
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон печдарпеч карда шудаанд,
ҳошиякашӣ карда шудааст. Дар қисми поёнии медали ҷашнӣ
рақамҳои «1924 - 2014» ҷойгир карда шудаанд.
Пайвастагии ин аломатҳо ва рамзҳо соҳибихтиёрии давлатии
кишвар, волоияти қонун, пайравӣ ба принсипҳои мақбули умуми

ҷомеаи ҷаҳонӣ ва вазифаҳои аз ҷониби Вазорати адлияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон иҷрошавандаро ифода менамояд.
3. Шарҳи рангии медали ҷашнӣ: тарҳи беруна ва
навиштаҷотҳои ҳуруфии тиллоранг дар манзари сафед. Давраи
осмонранг (кабудранг) бо хатҳои тақлидшудаи лектории сафед, ки дар
қисми поёнии давра ба таври диаметрӣ - мутаносиб ҷойгир карда
шудаанд. Навиштаҷоти «ҚОНУН» ва варақҳои китоб бо ранги сафед
ва ҷилди китоб тиллоранг тасвир ёфтаанд. Сутун бо ранги тиллоранг
ва хатҳои сафеди ба таври мувозӣ дар он ҷойгиршуда, кашида
шудааст.
4. Дар паси медали ҷашнӣ - дар қисми поёнии он рақами
тартибии медали ҷашнӣ ҷойгир карда шудааст.
5. Медали ҷашнии «90 - солагии адлияи Тоҷикистон» бо воситаи
гӯшак ва ҳалқача ба қолиби шашкунҷа, ки бо тасмаи парниёи
хокистарранг ҳошиякашӣ карда шудааст, пайваст карда мешавад, ки
аз канори рости тасма аз боло ба поён рангҳои парчами давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон - сурх 3 мм, сафед 4,5 мм, сабз 3 мм, фосила аз
канори рост то рахҳо 3 мм, тасвир ёфтаанд. Дарозии тасма 47 мм,
бараш 32 мм. Дар қисми поёнии тасма пайвандак барои маҳкам
кардан ба гӯшаки медал мавҷуд аст. Дар ҷои пайвасткунии қолиб
сӯзанаки фулузӣ мавҷуд мебошад. Дарозии пайвандаки қолиб 23 мм
ва бараш 30 мм.
6. Медали ҷашнӣ ба воситаи сӯзанаки фӯлодӣ, ки дар паси
қолиби он ҷойгир аст, ба либос насб карда мешавад.
7. Барои овехтани тасмаи медали ҷашнии «90 - солагии адлияи
Тоҷикистон» дар либоси расмӣ зеҳи баландиаш 8 мм, бараш 32 мм,
истифода бурда мешавад.
8. Параметрҳои муфассали техникии медал дар замима ба
Тавсифи мазкур нишон дода шудаанд.

