
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ҚОНУНИ  

ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар бораи забони давлатии  

Ҷумцурии Тоҷикистон  
  



Қонуни мазкур вазъи цуқуқии забони давлатиро муайян ва истифодаи 

онро дар Ҷумцурии Тоҷикистон танзим менамояд. 

 

 

БОБИ 1.  

МУҚАРРАРОТИ УМУМК 

 

Моддаи 1. Вазифацои Қонуни мазкур 

1. Қонуни мазкур истифодаи забони давлатк ва забонцои дигарро дар 

фаъолияти мақомоти цокимияти давлатк, мақомоти худидоракунии шацрак ва 

децот, инчунин шахсони цуқуқк новобаста аз шакли ташкилию цуқуқк 

хоҷагицои децқонк (фермерк) ва социбкорони инфиродк танзим менамояд. 

2. Қонуни мазкур истифодаи забонцоро дар муносибатцои шахск танзим 

намекунад. 

 

Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи забони 

давлатк Ҷумцурии Тоҷикистон 

Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии 

Ҷумцурии Тоҷикистон ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон 

асос жфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадцои меъжрии цуқуқи инчунин санадцои 

цуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онцоро эьтироф намудааст, иборат аст. 

 

Моддаи 3. Забони давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон 

1. Забони давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон забони тоҷикк аст. 

2. Ҳар як шацрванди Ҷумцурии Тоҷикистон вазифадор аст забони 

давлатиро донад. 

3. Ҷумцурии Тоҷикистон истифода, цимоя ва рушди забони давлатиро 

таъмин менамояд. 

4. Мақомоти цокимияти давлатк, мақомоти худидоракунии шацрак ва 

децот, инчунин шахсони цуқуқк новобаста аз шакли ташкилию цуқуқк 

вазифадоранд барои омӯхтани забони давлатк ва такмили забондонии 

кормандон шароит фароцам оранд. 

5. Забони давлатк дар цама соцацои цажти сижск, иҷтимок, иқтисодк, илмк 

ва фарцангии Ҷумцурии Тоҷикистон истифода мешавад. 

6. Ҳангоми истифодаи забони давлати риояи муқаррароти имлои забони 

адабк цатмк мебошад. 

 

Моддаи 4. Забонцои дигар 

1. Ҳамаи миллатцо ва халқиятцое, ки дар цудуди Ҷумцурии Тоҷикистон 

зиндагк мекунанд, ба истиснои цолатцое, ки Қонуни мазкур пешбинк 

намудааст, ба истифодаи озоди забони модариашон цуқуқ доранд. 

2. Ҷумцурии Тоҷикистон барои цимоя ва инкишофи забонцои бадахшонк 

(помири) ва забони яғнобк шароит фароцам меорад. 

 



БОБИ 2.  

ЗАБОНИ КОРИИ МАҚОМОТИ ЦОКИМИЯТИ ДАВЛАТК 

 

Моддаи 5. Забони коргузорк 

Коргузории мақомоти цокимияти қонунгузор, иҷроия ва суди дар 

Ҷумцурии Тоҷикистон ба забони давлатк сурат мегирад. 
 

Моддаи 6. Забони санадцои меъжрии цуқуқк 

Санадцои меъжрии цуқуқк дар Ҷумцурии Тоҷикистон ба забони давлатк 

тация ва қабул карда мешаванд. Дар цолатцои пешбининамудаи қонунгузорк 

санадцои меъжрии цуқуқк ба забонцои дигар тарҷума карда мешаванд. 
 

Моддаи 7. Забони кории Қуввацои Мусаллаци Тоҷикисгон 

1. Забони кории Қуввацои Мусаллаци Ҷумцурии Тоҷикистон қисмцои 

царбк ва ҷузъу томцои он забони давлатк аст. 

2. Дар машқцои якҷоя бо кишварцои хориҷк забони дигаре, ки муқаррар 

шудааст, истифода мешавад. 

 

 

БОБИ 3.  

ЗАБОНИ СОЦАЦОИ МАОРИФ, ИЛМ, ФАРЦАНГ  

ВА ВОСИТАЦОИ АХБОРИ ОММА 

 

Моддаи 8. Забони тацсил 

1. Дар Ҷумцурии Тоҷикистон тацсил ба забони давлатк сурат мегирад. 

2. Муассисацои томактабк, тацсилоти умумк, ибтидоии касбк, мижнаи 

касбк, олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисацои олии таълимк 

метавонанд ба забонцои дигар низ фаъолият намоянд. 

3. Дар Ҷумцурии Тоҷикистон барои цамаи миллатцо ва халқиятцо дар 

интихоби озоди забони тацсил тибқи қонунгузорк шароит фароцам оварда 

мешавад. 

 

Моддаи 9. Омӯзиши забони давлати дар муассисацои таълими 

1. Дар муассисацои томактабк, тацсилоти умумк, ибтидои касбк, мижнаи 

касбк, олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисацои олии таълимк 

омузиши цатмии забони давлатк таъмин карда мешавад. 

2. Дар муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбии хориҷк, ки дар 

Ҷумцурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд, новобаста аз шакли ташкилию 

цуқуқк омузиши забони давлатк цатмк мебошад. 

3. Дар Ҷумцурии Тоҷикистон барои омӯзиши хати араби асос ва табъу 

нашри адабижт ба ин хат шароит фароцам оварда мешавад. 

 

Моддаи 10. Забони илм 

1. Дар Ҷумцурии Тоҷикистон забони илм забони давлатк аст. 

2. Дар тацқиқоти илмк забонцои дигар низ метавонанд истифода шаванд. 



Моддаи 11. Забони чорабиницои фарцангк 

1. Дар Ҷумцурии Тоҷикистон чорабинцои фарцангк ба забони давлатк 

баргузор мегарданд. 

2. Чорабиницои фарцангии байналмилалк ва байнидавлатк дар Ҷумцурии 

Тоҷикистон ба забони давлатк ва ба забонцои дигар сурат мегиранд. 

 

Моддаи 12. Забони воситацои ахбори омма 

Дар Ҷумцурии Тоҷикистон воситацои ахбори омма тибқи қонунгузории 

Ҷумцурии Тоҷикистон ба забони давлатк ва ба забонцои дигар фаъолият 

менамоянд. 

 

Моддаи 13. Забони эълону реклама 

1. Эълону реклама дар Ҷумцурии Тоҷикистон ба забони давлатк интишор 

мешавад. 

2. Эълону реклама тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба забонцои 

дигар низ интишор карда мешавад. 

 

Моддаи 14. Забони иттилоот ва коммуникатсия 

1. Забони иттилоот ва коммуникатсия дар Ҷумцурии Тоҷикистон забони 

давлатк аст. 

2. Дар Ҷумцурии Тоҷикистон барои истифодаи забони давлатк дар 

технологияцои иттилоотию коммуникатсионк шароит фароцам оварда 

мешавад. 

 

Моддаи 15. Мусоидат ба цифз ва рушди забони тоҷики берун аз 

цудуди ҷумцурк 

Ҷумцурии Тоҷикистон ба цифз ва рушди забони тоҷикк берун аз цудуди 

ҷумцурк дар асоси санадцои цуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онцоро 

эътироф намудааст, мусоидат мекунад. 

 

 

БОБИ 4.  

ЗАБОНИ КОРГУЗОРИИ ТАШКИЛОТЦО 

 

Моддаи 16. Забони коргузории ташкилотцо 

Коргузории ташкилотцое, ки дар цудуди Ҷумцурии Тоҷикистон фаъолият 

мекунанд, ба забони давлатк сурат мегирад. Забонцои дигар тибқи 

қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон истифода мешаванд. 

 

Моддаи 17. Забони мукотиба 

1. Ташкилотцое, ки дар цудуди Ҷумцурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд, 

дар мукотиба бо мақомоти цокимияти давлатк ва мақомоти худидоракунии 

шацрак ва децот, инчунин бо шацрвандон забони давлатиро истифода 

менамоянд. 



2. Мукотиба бо ташкилотцои хориҷк ба забони давлатк ва забоне, ки 

муқаррар шудааст, сурат мегирад. 

 

 

БОБИ 5.  

ЗАБОНИ НОМГУЗОРК 

 

Моддаи 18. Номгузории ташкилотцо 

1. Номгузории мақомоти цокимияти давлатк, вазорату идорацо, инчунин 

дигар ташкилотцо, новобаста аз шакли ташкилию цуқуқк, ба забони давлатк 

сурат мегирад. 

2. Ҳамаи лавцаю овезацо дар Ҷумцурии Тоҷикистон ба забони давлатк 

навишта мешаванд. 

3. Номи ташкилотцои хориҷк ва муштарак ба забонцои дигар 

низбаргардонида мешавад. 

 

Моддаи 19. Номгузории мацалцо 

1. Номгузорк, иваз намудани номи вилоятцо, шацрцо, ноцияцо, шацракцо, 

децацо, инчунин кӯчацо, хижбонцо, майдонцо, боғцои фарцангк ва дигар 

мацалцои ацолинишин тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба забони 

давлатк сурат мегирад. 

2. Ҷумцурии Тоҷикистон барқарорсозк ва цифзи номцои таърихиро дар 

цудуди ҷумцурк таъмин менамояд. 

 

Моддаи 20. Забони матни мӯцру тамғацо, бланкцо, нархномацо ва 

дигар маводи иттилоотк 

1. Матни мӯцру тамғацои мақомоти цокимияти давлатк ба забони давлатк 

навишта мешавад. 

2. Матни мӯцру тамғацои ташкилотцо, новобаста аз шакли ташкилк 

цуқуқк, хоҷагицои децқонк (фермерк) ва социбкорони инфиродк ба забони 

давлатк навишта мешавад. 

3. Бланкцо, нархномацо ва дигар маводи иттилоотк ба забони давлатк 

навишта мешаванд ва дар муносибат бо ташкилотцои хориҷк мумкин аст ба 

дигар забонцо низ баргардонида шаванд. 

 

Моддаи 21. Забони матни қоғазцои қиматнок 

Чопи қоғазцои қиматнок дар Ҷумцурии Тоҷикистон ба забони давлатк 

сурат мегирад. 

 



БОБИ 6.  

ИСТИФОДАИ ЗАБОНИ ДАВЛАТК  

ДАР МУНОСИБАТЦОИ БАЙНАЛМИЛАЛК 

 

Моддаи 22. Забони гуфтушунидцо ва мукотибот 

Гуфгушунидцо ва мукотибот бо намояндагицои дипломатк ва муассисацои 

консулк, созмонцои байналмилалк, минтақавк ва байнидавлатие, ки дар 

Ҷумцурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд, ба забони давлати ва забонцои 

расмии онцо сурат мегиранд. Ҳангоми зарурат, дар гуфтушунидцо ва 

мукотибот истифодаи забонцои дигар мацдуд карда намешавад. 

 

Моддаи 23. Забони фаъолияти намояндагицои дипломатк, 

муасисацои консулк ва намояндагицои Ҷумцурии Тоҷикистон дар 

давлатцои хориҷа, созмонцои байналмилалк, минтақавк ва байнидавлатк 

Фаъолияти намояндагицои дипломати, муассисацои консули ва 

намояндагицои хориҷии Ҷумцурии Тоҷикистон дар созмонцои байналмилалк, 

минтақавк ва байнидавлатк ба забони давлатк, забонцои расмии кишварцои 

қарордошта ва созмонцои байналмилалк, минтақавк ва байнидавлатк сурат 

мегирад. 

 

Моддаи 24. Забони шартномацои байналмилалк 

Шартномацои байналмилалии дуҷониба ба забонцои давлатии Тарафцои 

ацдкунанда ва шартномацои байналмилалии бисжрҷониба ба забонцое, ки 

тарафцо муаиян кардаанд, ба имзо мерасанд. 

 

Моддаи 25. Забони пазирок, гуфтушунид ва нишастцои матбуотк бо 

намояндагони хориҷк 

Пазирок, гуфтушунид ва нишастцои матбуотк бо иштироки намояндагони 

давлатцои хориҷк дар Ҷумцурии Тоҷикистон ба забони давлати ва забони 

пазируфтаи тарафцо сурат мегирад. 

 

 

БОБИ 7.  

МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВК 

 

Моддаи 26. Ҷавобгарк барои вайрон кардани талаботи Қонуни 

мазкур 

Шахсони мансабдор, инчунин шахсони воқек ва цуқуқк, ки талаботи 

Қонуни мазкурро вайрон мекунанд, тибқи қонунгузории Ҷумцурии 

Тоҷикистон ба ҷавобгарк кашида мешаванд. 



Моддаи 27. Дар бораи аз эътибор соқит кардани Қонуни забони 

Ҷумцурии Тоҷикистон  

Қонуни забони Ҷумцурии Тоҷикистон аз 22 июли соли 1989 (Ведомостцои 

Совети Олии РСС Тоҷикистон, соли 1989, №15, моддаи 102) аз зьтибор соқит 

карда шавад. 

 

Моддаи 28. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур 

Қонуни мазкур пас аз интишори расмк мавриди амал қарор дода шавад. 
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