Бо Қарори Ражсати
Бонки миллии Тоҷикистон
бо № ___ аз “__” _____ соли 2018
“Тасдиқ шудааст”

Тавсияҳо
“Дар бораи талабот ба шартномаҳои намунавие, ки мутобиқи
принсипҳои маблағгузории исломк баста мешаванд”

Тавсияцо “Дар бораи талабот ба шартномацои намунавие, ки
мутобиқи принсипцои маблағгузории исломк баста мешаванд”
(минбаъд - Тавсияцо) мутобиқи талаботи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон
“Дар бораи фаъолияти бонкии исломк” ва Дастурамали №224 “Дар
бораи амалижтцое, ки мутобиқи принсипцои маблағгузории исломк дар
ташкилотцои қарзии исломк анҷом дода мешаванд” тация шуда,
талаботро
барои
шартномацое,
ки
мутобиқи
принсипцои
маблағгузории исломк баста мешаванд, муайян менамояд.
1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
1. Мақсади Тавсияи мазкур муайян намудани намунаи стандартии
шартномацое мебошад, ки байни муштарк ва ташкилоти қарзии
исломк мутобиқи принсипцои маблағгузории исломк баста мешаванд.
2. Мафцумцое, ки дар Тавсияи мазкур истифода мешаванд:
- нархи фурӯш - нархест, ки ташкилоти қарзии исломк розк аст бо
он ба Муштарк предмети шартномаро, фурӯшад ва маблағи онро
Муштарк ба ташкилоти қарзии исломк давра ба давра пардохт намояд;
- арзиш - маблағест, ки ташкилоти қарзии исломк барои харидории
предмети шартнома харҷ кардааст ва он андозцо, боҷу падохтцои
бевосита ба хариди ин предмет алоқамандро дар бар мегирад;
- ҷарима - дар доираи маблағгузорк ба маънои ҷаримацоест, ки
ташкилоти қарзии исломк
нисбат ба Муштарк барои таъхири
цисоббаробаркунии маблағгузорк/пардохти қарз бе зарурати тасдиқи
зарари воқеан расида, татбиқ менамояд;

- Ибро/тахфифи фоиз, даст кашидан аз цуқуқи гирифтани фоидадар доираи маблағгузорк маънои онро дорад, ки Бонк бо салоцдиди худ
аз цуқуқи аз Муштарк талаб кардани қисми боқимондаи фоидаи
муцлатгузашта дар сурати барвақт пардохт кардани қарз, даст мекашад;
- дархости харид – дархости Муштарк ба ташкилоти қарзии исломк
бораи харидорк намудани предмети шартнома;
- фоида - ба маънои қисми фоидаи Нархи фурӯши ташкилоти
қарзии исломк баъди тарц кардани арзише, ки бояд аз тарафи
Муштарк ба ташкилоти қарзии исломк дар доираи воситаи
маблағгузории дахлдор тибқи цуҷҷати мазкур пардохт карда шавад;
- ваъдаи харид- ваъда ж изцори уцдадор шудани Муштарк дар
назди ташкилоти қарзии исломк дар бораи харидани предмети
шартнома аз ташкилоти қарзии исломк дар оянда ва тибқи шартцои
дар уцдадории харид пешбинишуда.
3. Шартномацои
намунавие,
ки
мутобиқи
принсипцои
маблағгузории исломк баста мешаванд, бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ
бошанд:
- мутобиқ будан ба стандартцои фаъолияти бонкии исломк:
- шартномацо набояд гирифтани даромади фоизиро пешбинк
намоянд;
- агар дар шартнома вобаста ба намуд, шумораи мол ва муцлати
амали он номуайянк ҷой дошта бошад, шартнома баста намешавад;
- бастани шартнома вобаста ба истецсол ва (ж) савдои тамоку,
мацсулоти спиртк, силоц ва лавозимоти ҷангк, қиморбозк, муомилоти
ғайриқонунии маводи нашъадор, прекурсорцо ва дигар намуди
фаъолияте, ки принсипцои маблағгузории исломк манъ кардааст,
иҷозат дода намешавад;
-шартнома бояд дар асоси ихтижрк ва иродаи тарафцо баста шавад.
Агар яке аз тарафцо бо ягон сабаб маҷбуран шартнома баста бошад,
чунин шартнома беэътибор мебошад;
- предмети шартнома бояд дар лацзаи бастани шартнома вуҷуд
дошта бошад;
- агар предмети шартнома истецсоли мол дар оянда бошад, он гоц
дар шартнома бояд таснифоти аниқи мол ва муцлати истецсоли он
пешбинк карда шавад;
- шартцои шартнома набояд цуқуқи моликияти шахсони сеюмро
вайрон (халалдор/поймол)кунад;

4. Ташкилотцои қарзии исломк цуқуқ доранд, тибқи тарбити
муқарраршуда, зернамуди шартномаи намунавие, ки мутобиқи
принсипцои маблағгузории исломк баста мешаванд, тасдиқ намоянд.
5. Ҳама намуди шартномацое, ки ташкилотцои қарзии исломк
мутобиқи принсипцои маблағгузории исломк мебанданд, бояд бо
Кумитаи хизматрасонии маблағгузории исломк мувофиқа карда
шаванд.
6. Ҳарфцое, ки дар шартнома ва замимацои он истифода мешаванд,
бояд як шакл дошта бошанд. Ҳаҷми (андоза) царфцо набояд аз 12 хурд
бошад.
2. ШАРТНОМАИ МУРОБАҲА
7. Тарафцои шартномаи муробаца ташкилоти қарзии исломк ва
муштарие мебошад, ки оид ба барои ӯ харидорк намудани моли
муайян ба ташкилоти қарзии исломк дархост пешницод кардааст.
8. Аз рӯи шартномаи муробаца ташкилоти қарзии исломк уцдадор
мешавад, ки аз ном ва аз цисоби худ бо фармоиши (дархости) муштарк
(замимаи №1 ба Тавсияи мазкур) молро харидорк намуда, онро ба ӯ бо
шарти давра ба давра (рассрочка) пардохт намудан фурӯшад.
9. Ҳангоми фурӯши мол ба муштарк тибқи шартномаи муробаца
ташкилоти қарзии исломк бояд социбмулк бошад.
10. Ҳуқуқи моликият ба мол баъди пурра пардохт кардани нархи
мол ба муштарк мегузарад, агар дар шартнома шартцои дигар пешбинк
нашуда бошад.
11. Ташкилоти қарзии исломк метавонад цам мустақилона
шартномаи хариду фурӯш бандад ва цам барои ин кор намоянда таъин
кунад. Ташкилоти қарзии исломк метавонад муштариро намоянда
таъин кунад, дар ин цолат муштарк аз ном ва аз цисоби ташкилоти
қарзии исломк амал мекунад. Дар цолате, ки агар муштарк аз номи
ташкилоти қарзии исломк цамчун намоянда амал кунад, риоя кардани
шартцои зерин зарур мебошад:
- ташкилоти қарзии исломк бояд ба фурӯшанда маблағ пардохт
кунад ва маблағи молро ба суратцисоби муштарк, ки цамчун намоянда
аст, ворид накунад, то ҷое ки имкон дорад;
- муштарк метавонад аз цисоби худ як қисми маблағро ба
таъминкунандаи мол пардохт намояд. Ин маблағи пешпардохт имкон

дорад аз ҷониби ташкилоти қарзии исломк ба муштарк бозпас
баргардонда шавад ва ж цамчун як қисми арзиши мол ба цисоб равад;
- ташкилоти қарзии исломк бояд аз фурӯшанда оид ба фурӯхта
шудани мол цуҷҷати тасдиқкунанда гирад. (б. 17)
12. Ҳамаи цуҷҷатцо ва шартномацо, ки ба хариду фурӯши мол
алоқаманданд, бояд аз номи ташкилоти қарзии исломк бошанд, цатто
агар муштарк цамчун намояндаи ташкилоти қарзии исломк амал
намояд. (б.19)
13. Ташкилоти қарзии исломк бояд молро аз макони тацвилгар ж
цар гуна ҷойи дигаре, ки дар шартцои тацвил нишон дода шудааст,
дастрас кунад. (б. 20)
14. Ҳангоми бастани шартномаи муробаца бояд цамаи шартцое, ки
аз рӯи онцо амалижти тиҷоратк сурат мегирад, қайд карда шаванд, аз
ҷумла:
- цама гуна хароҷоте, ки ташкилоти қарзии исломк ба нархи фурӯш
дохил мекунад, аз ҷумла пардохтцо ба тарафи сеюм. Пардохти музди
мецнати кормандони ташкилоти қарзии исломк ба цисоби ин гуна
хароҷот дохил намешавад;
- нархи фурӯш;
- изофапулк – подошпулие, ки ташкилоти қарзии исломк аз
шартномаи мазкур мегирад.
Дар ин маврид нархи фурӯш ж изофапулк наметавонанд ба тарзи
номуайян

муқаррар

карда

шаванд,

масалан

вобаста

ба

ягон

нишондицандае, ки дар оянда маълум мешавад. Истифода бурдан аз
дигар нишондицандацои маълум ва муносиб, дар марцилаи ваъдаи
харид барои муайян намудани андозаи фоида, имконпазир мебошад.
Тайин намудани фоидаи ташкилоти қарзии исломк цангоми бастани
шартномаи муробаца дар асоси фоизи муайян аз арзиши асоск сурат
мегирад ва ба меъжри байнибонкии Лондон (LIBOR) ж баомили вақт
вобаста нест.
Агар ташкилоти қарзии исломк цатто баъд аз ба имзо расидани
шартномаи муробаца, ягон тахфиф нисбат ба нархи мол аз ҷониби
фурӯшанда ба даст оварад, пас бояд муштарк аз ин имтижз бо роци кам
кардани нархи мол манфиат ба даст орад. (б. 28)

15. Ташкилоти қарзии исломк метавонад ба шартномаи муробаца
шартцои зеринро дохил кунад:
- ташкилоти қарзии исломк барои ягон ж цамаи нуқсонцои мол
баъди ба ихтижри муштарк гузаштани он масъул намебошад;
- ташкилоти қарзии исломк цуқуқ дорад амали шартномаи
муробацаро қатъ намояд ва ж молро ба тарафи сеюм цангоми аз ҷониби
муштарк рад шудани қабули мол баъди мавриди амал қарор
гирифтани

шартномаи

муробаца,

цамчун

намояндаи

муштарк

фурӯшад. Ташкилоти қарзии исломк метавонад аз нархи фурӯш
хароҷоти баамаломадаи худро гирад ва дар цолати боқк мондани
маблағ онро ба муштарк баргардонад. (б. 29)
16. Ташкилоти қарзии исломк метавонад молро фурӯшад, агар
муштарк пардохти маблағро аз муцлати дар шартнома зикршуда зижд
ба таъхир андозад. Агар ташкилоти қарзии исломк молцоро фурӯшад,
он гоц танцо он маблағе, ки аз муштарк гирифта шудааст, ҷуброн карда
мешавад. (б. 33)
17. Агар ташкилоти қарзии исломк аз муштарк таъминоти гарав
гирифта бошад, он гоц муштарк ба ташкилоти қарзии исломк дар
бораи фурӯши гарав ва аз цисоби он пӯшонидани қарз бидуни муроҷиат
ба суд розигк медицад, агар ин цолат дар шартнома пешбинк шуда
бошад. (б. 34)
18. Дар шартномаи муробаца бояд нархи фурӯши мол ва тартиби
пардохт пешбинк карда шавад. Нархи фурӯши мол аз ҷониби тарафцои
шартнома цамчун ҷамъи нархи харид ва изофапулк, ки тарафцо
мувофиқа кардаанд, муайян карда мешавад. Изофапулк метавонад дар
шаклцои зерин муқаррар карда шавад:
- маблағи тағйирнажбандаи дар як вақт пардохтшаванда;
- фоиз аз арзиши аслии мол. (б. 7)
19. Шарти муцими ацди муробаца цатман дар нархи фурӯш нишон
додани андозаи изофапулк мебошад (ба истиснои хароҷотцои воқек). (б.
10)
20. Пардохти нархи мол тибқи шартномаи муробаца метавонад бо
пардохти мунтазами кӯтоцмуддат ж дарозмуддат сурат гирад. Баъди
бастани шартнома, фурӯшанда наметавонад барои таъхири муцлат (ба
истиснои цолатцое, ки таъхир сабаби зижд шудани нархи аслии мол

мегардад) ж тамдиди пардохт, ки бо цар гуна сабаб ж бе ягон сабаб ба
мижн меоянд, пардохтпулии иловагк талаб намояд. (б. 10)
21. Дар цолати таъхири пардохтцо дар муцлати муқарраршуда,
муштарк бояд мутобиқи шартномаи муробаца маблағи ҷаримаи
муайяншударо ба ташкилоти қарзии исломк пардохт намояд ва
минбаъд ин маблағ бояд ба мақсадцои хайрия равона карда шавад.
Ташкилоти қарзии исломк цуқуқ дорад, ки дар цолати зарар дидан бо
сабаби таъхири пардохтцо аз муштарк ҷуброн талаб намояд. (б. 35)
22. Ташкилоти қарзии исломк бацри таъмини дуруст иҷро шудани
ваъдаи муштарк оид ба бастан ва иҷро намудани шартномаи муробаца,
бояд бо муштарк дар бораи гарави маблағцои пулк ж дигар навъи гарав
шартнома бандад. (б. 22)
23. Ташкилоти қарзии исломк уцдадор аст гаравро баъди аз ҷониби
муштарк иҷро шудани шартномаи муробаца баргардонад. Дар асоси
аризаи муштарк маблағи ба гарав гузошташуда мутобиқи шартномаи
муробаца метавонад барои пардохт гузаронида шавад.
24. Ташкилоти қарзии исломк хавфцои марбут ба осеб дидани
молро цангоми тацвил ж нигацдорк ба зимма дорад ва онцо
наметавонанд аз цисоби гарав ҷуброн шаванд, ба истиснои он цолатцое,
ки муштарк ба сифати намояндаи ташкилоти қарзии исломк баромад
менамояд. (б. 24)
25. Дар сурати иҷро нагардидани ваъдаи харид аз ҷониби муштарк,
ташкилоти қарзии исломк цуқуқ дорад моли харидашударо ба шахсони
сеюм фурӯшад. Агар нархи фурӯши мол воқеан аз нархе, ки ташкилоти
қарзии исломк онро харидааст, пасттар бошад, он гоц ташкилоти
қарзии исломк цуқуқ дорад аз маблағи гарав фарқияти мазкурро тарц
карда, бақияро ба муштарк баргардонад ва ж дар цолати бе гарав будани
шартнома аз муштарк фарқияти мазкурро тибқи тартиби
муқарраршуда талаб намояд. (б. 25)
26. Дар сурати аз ҷониби тарафцо мувофиқа нагардидани тарафи
пардохткунандаи хароҷот, хароҷот барои омода кардани цуҷҷатцои
шартнома байни ташкилоти қарзии исломк ва муштарк тақсим
мешавад. Шарте, ки дар он цамаи хароҷотцо одилона нишон дода шуда,
цаҷми иҷрошудаи корро инъикос мекунад, бояд риоя карда шавад.
27. Намунаи шартномаи муробаца дар замимаи №1 Тавсияи мазкур
пешбинк шудааст.
3. ШАРТНОМАИ МУЗОРАБА

28. Тарафцои шартномаи музораба сармоягузор ва социбкор
мебошад, ки сармояро гирифта, онро бо истифода аз захирацои
мецнатии худ бо мақсади гирифтани фоида ва тақсими он дар байни
тарафцо тибқи шартнома истифода мебарад.
29. Шартномаи музораба бо намудцои зерин баста мешаванд:
- шартномаи музорабаи мацдуд –тибқи шартцои он сармоягузор
номгӯйи

дороицо

ж

объектцои

социбкорро

барои

сармоягузорк

муқаррар мекунад, дар ин маврид барои цар як объекти сармоягузорк
бо социбкор ва сармоягузор шартномаи алоцида баста мешавад. Дар ин
цолат сармоягузор цуқуқ дорад ба як қисми фоидае, ки дар натиҷаи
истифодаи маблағ аз рӯи цар як ацд ба таври алоцида гирифта шудааст
ва ин дар шартномаи алоцида муайян гардидааст, умед бандад;
-шартномаи музорабаи номацдуд –тибқи шартцои он социбкор ба
таври мустақил объекти сармоягузоришавандаро бе ягон мацдудият
мутобиқи донишу таҷрибаи худ дар доираи шартнома ва тибқи
предмети шартнома муайян мекунад;
-шартномаи музорабаи кушода –тибқи шартцои он сармоягузор
цуқуқ

дорад

аз

социбкор

фавран

маблағцои

пулии

ба

вай

пешницодшударо бо талаби нахустин гирад. Дар ин цолат сармоягузор
цуқуқ надорад як қисми фоидаро талаб кунад;
-шартномаи музорабаи пӯшида –тибқи шартцои он сармоягузор
цуқуқ дорад аз социбкор маблағцои пулии ба вай пешницодшударо
танцо баъди фаро расидани муцлати муайянкардаи шартнома талаб
намояд. Дар ин цолат сармоягузор цуқуқ дорад як қисми фоидаро, ки
дар шартнома муайян шудааст, гирад;
-шартномаи музорабаи махсус - тибқи шартцои он сармоягузор
реҷаи аз ҷониби социбкор истифода шудани маблағцои ба вай
пешницодшударо (дар ин цолат ташкилоти қарзии исломк) танцо дар
алоцидагк аз маблағцои пешницодкардаи дигар сармоягузорон бидуни
цуқуқи якҷоя кардани онцо муқаррар менамояд. Дар ин цолат
сармоягузор цуқуқ дорад ба як қисми фоидае, ки аз истифодаи
маблағцои ба вай пешницодшуда ва захирацои мецнатии социбкор
гирифтааст, умед бандад;

-шартномаи музорабаи умумк – мутобиқи шартцои он сармоягузор
реҷаи аз ҷониби социбкор истифода шудани маблағцои ба вай
пешницодкардаро (дар ин цолат ташкилоти қарзии исломк) муқаррар
мекунад, ки тибқи он социбкор цуқуқ дорад онцоро ба цаҷми умумии
маблағцои пешницодкардаи дигар сармоягузорон дохил намояд. Дар ин
цолат сармоягузор цуқуқ дорад ба як қисми фоидае, ки бо истифодаи
цамаи маблағцои пулии пешницодшуда ва захирацои мецнатии
социбкор гирифта шудааст, умед бандад.
31. Ҳангоми додани маблағцои пулк аз рӯи шартномаи музораба,
ташкилоти қарзии исломк бояд ба шартнома дар бораи манъи
истифодаи ғайримақсадноки маблағцои пулк ва додани қарз шарт
дохил намояд.
32. Дар шартномаи музораба бояд цадди ақал инцо пешбинк
шаванд:
- нишон додани навъи шартнома;
- цуқуқу уцдадорицои тарафцо;
- масъулияти социбкоре, ки уцдадориро дар бораи аз цисоби худ
ҷуброн кардани зараре, ки дар рафти иҷрои шартнома бинобар
амалцои/беамалии гунацкорона ж ғайриқонунии он ба мижн омадааст, аз
ҷумла аз цисоби таъмин ж дигар молу мулки худ иҷро накардааст ж ба
таври дахлдор иҷро накардааст;
- тартиби тақсими фоида ва зарар ба тарзе ки ягон номуайянк
барои иштирокдорони шартнома истисно карда шавад;
- аз ҷониби социбкор ба таври мустақил ж бо ҷалби шахсони
социбтахассус иҷро шудани шартцои шартнома;
-

пешбурди

цисобгирии

истифодаи

маблағцои

пулии

аз

сармоягузор гирифташаванда, ки имкон медицанд баъди тамомшавии
шартнома ж марцилаи алоцида фоидаи гирифташудаи байни тарафцо
тақсимшаванда муайян карда шавад;
-андозаи маблағи пешницодшаванда;
-тарзи таъмини уцдадорицои социбкор;
- вобаста ба навъ дар шартнома метавонад объекти сармоягузорк,
пеш аз муцлат гирифта натавонистани маблағи воридшуда, имконияти

якҷоя кардани маблағцои аз сармоягузор гирифта бо маблағцои
шахсони сеюм дарҷ гардад;
- тартиби қатъи шартнома.
33. Бо мақсади пӯшонидани талафоти сармоя, ки аз иҷрои
номатлуби муштарк ж вайронкунии шартцои шартнома аз рӯи
шартномаи музораба бармеояд, ташкилоти қарзии исломк цамчун
сармоягузор бояд аз муштарк гарав, байъона, замонат, кафолат ва дигар
навъцои таъминотро, ки қонунгузорк ж шартнома баробар ба маблағи аз
рӯи шартнома додаи ташкилоти қарзии исломк пешбинк кардааст,
қабул намояд.
34. Намунаи шартномаи музораба дар замимаи №2 Тавсияи мазкур
пешбинк шудааст.
4. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ
30. Ташкилоти қарзии исломк метавонад бо салоцдиди худ
шартномацоеро, ки мутобиқи принсипцои маблағгузории исломк баста
мешаванд бо шарти бо қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ва санадцои
меъжрии цуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон мухолиф набудан, тация
намоянд.

Замимаи №1
ба Тавсияцо “Дар бораи талабот
ба шартномацои намунавие, ки мутобиқи
принсипцои маблағгузории исломк баста мешаванд”

Шартномаи муробаца
ш. Душанбе
Ташкилоти

“____”________ 20__с.
қарзии

исломк___________________

дар

симои

___________________, ки дар асоси оиннома амал мекунад, минбаъд «
ТҚИ » аз як тараф ва _________________ дар симои ___________, ки дар
асоси ___________________ (оиннома) амал мекунад, минбаъд «Муштарк
» аз дигар тараф, минбаъд дар якҷоягк Тарафцо, бо назардоште, ки
муштарк бо дархост ба ТҚИ муроҷиат намуда, фармоиш додааст, ки аз
______________ (фурӯшандаи мол) молцои зеринро, минбаъд “Мол”, бо
мақсади минбаъд аз ҷониби ТҚИ фурӯхтани моли мазкур ба муштарк
тибқи шартномаи муробаца барои ӯ харидорк намояд:
- номгӯи мол ______________________________;
- миқдори мол _____________________________;
- нархи тақрибии мол _______________________;
- дигар тавсифи мол ________________________.
ва бо сабабе, ки Тарафцо қаблан мувофиқа намудаанд (ба якдигар
мактуб навишта), тибқи он Муштарк ба ТҚИ пешницод намуд, ки бо
мақсади ба ӯ фурӯхтани мол тибқи шартномаи муробаца харидорк
намояд ва ваъда додааст, ки моли мазкурро аз ТҚИ мутобиқи
шартномаи муробаца харидорк менамояд ва ТҚИ бошад, пешницоди
мазкурро қабул намуда, уцдадор гаштааст, ки бо фармоиши муштарк
молро харидорк намуда, онро мутобиқи шартномаи маробаца ба ӯ
фурӯшад, Шартномаи мазкурро бо мазмуни зайл ба имзо расониданд.
1. ТҚИ уцдадор мешавад, ки бо тартиб ва шартцои Шартномаи
мазкур молро бо нархи фурӯш, ки дар банди 5 цамин Шартнома зикр

гардидааст, фурӯшад ва Муштарк бошад уцдадор мешавад, ки молро бо
шарти давра ба давра пардохт намудани арзиши он харидорк намояд.
Дар ин цолат ТҚИ цуқуқ дорад цолати молиявии Муштариро то пурра
пардохт намудани маблағи мол санҷад.
2. ТҚИ ба мол цуқуқи социбмулкк дошта, он ба ягон кас фурӯхта ва
цадя карда нашудааст, ба гарав монда нашудааст, ба иҷора ва истифодаи
бе музд дода нашудааст, мавриди бацс ва зери тацрим қарор надорад,
цамчунин цуқуқцои шахси сеюм халалдор карда намешаванд.
3. ТҚИ молро ба Муштарк бо санади қабулу супоридан дар муддати
_____ рӯз аз лацзаи __________________________________месупорад.
Аз лацзаи аз ҷониби Тарафцо ба имзо расонидани санади қабулу
супоридани мол таваккали тасодуфан нобуд шудан ва осеб дидани мол,
инчунин цама цавфцои вобаста ба беосед нигоц доштани мол ба
Муштарк мегузарад ва аз цамин лацза ТҚИ барои цолат ва беосебии мол
масъулият надорад.
4. Бо баробари имзо шудани санади қабулу супурди Мол, Муштарк
ба сифат ва цолати Моли харидашаванда розигии худро изцор
менамояд. Дар цолати аз ҷониби Муштарк имзо накардани санади
қабулу супоридани мол ТҚИ цуқуқ дорад аз иҷрои Шартномаи мазкур
даст кашида, онро яктарафа бекор карда, молро ба шахсони сеюм
фурӯшад ва тибқи тартиби бо шартномаи гарав муайяншуда рӯжнишро
ба молу мулки гарав нигаронад.
5. Бо созиши Тарафцо нархи фурӯши мол __________________
муайян карда мешавад, ки аз ин:
- ___________________________ сомонк – нархе, ки ТҚИ молро
харидорк намудааст;
- ___________________________ сомонк – маблағе, ки ТҚИ барои боҷи
давлатк, андоз ва дигар пардохтцо, ки қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон пешбинк намудааст, пардохт намудааст;
- ___________________________ сомонк – маблағи хароҷоти ТҚИ, ки
барои харидорк намудани мол ва бастани Шартномаи мазкур сарф
намудааст;

- ___________________________

сомонк

–

маблағи

изофапулк

мебошад.
6. Муштарк ба ТҚИ нархи фурӯши молро давра ба давра дар
муддати ____ моц аз лацзаи аз ҷониби Тарафцо ба имзо расидани
Шартномаи мазкур бо пардохтцои мунтазам тибқи ҷадвали пардохт,
пардохт менамояд. Муштарк цармоц пардохтцоро мутобиқи ҷадвали
пардохт нақдк ба хазинаи ТҚИ месупорад ва ж ба суратцисоби ТҚИ
интиқол медицад. Ба цар цол цисоббаробаркунии ницок на дертар аз
“___” _______ 20__ сол ба амал бароварда мешавад.
7. Аз лацзаи ба амал баровардани цисоббаробаркунии ницок
Тарафцо ба якдигар даъво надоранд. Ба замми ин Тарафцо огоцонида
шудаанд, ки дар цолати ба вуҷуд омадани бацс байни Тарафцо нархи
фурӯши моли дар Шартномаи мазкур зикргардида нархи ибтидок
мебошад.
8. Ба таври дахлдор иҷро намудани уцдадории Муштарк аз рӯи
Шартномаи мазкур бо шартномаи гарав аз “___” _______ 20__ сол тацти
№___, ки байни Тарафцо ва _____________________ баста мешавад
(минбаъд - шартномаи гарав), таъмин карда мешавад.
9. Дар цолати аз ҷониби Муштарк иҷро накардан ва ж ба таври
дахлдор иҷро накардани уцдадорицои худ аз рӯи Шартномаи мазкур,
ТҚИ цуқуқ дорад бо тартиби муқаррар намудаи шартномаи гарав
рӯжнишро ба молу мулки гарав амалк намояд.
10. Шартномаи мазкур аз лацзаи ба имзо расиданаш қувваи цуқуқк
пайдо. Ҳуқуқи моликият ба мол аз лацзаи аз ҷониби Тарафцо бастани
санади қабулу супоридани мол аз ТҚИ ба Муштарк мегузарад.
(Мутобиқатии банди мазкур бо банди 10 Тавсия дида шавад бо
машваратчижн)
11. Дар цолате, ки Муштарк пардохти навбатиро барои фурӯши
мол, ки бо ҷадвали пардохт муқаррар шудааст, пардохт намекунад, он
гоц Муштарк аз маблағи ба таъхирафтода аз рӯи ҷадвали пардохт ба
андозаи _______ % ҷарима пардохт мекунад. Дар ин цолат андозаи
ҷарима набояд аз ___ % аз нархи мол зижд бошад. Маблағцои дар шакли
ҷарима ба дастомада, ба мақсадцои хайрия равона карда мешаванд.

12. Мазмуни Шартномаи мазкур ба Муштарк фацмонида шудааст
ва Тарафцо ба цама шартцои он шинос шуда, ба он розк мебошанд.
13. Тарафцо тасдиқ мекунанд, ки дар лацзаи бастани Шартномаи
мазкур қобилияти пурраи амалкунк доранд, ба беморицое, ки барои
дарк кардани цамин Шартнома монеа мешаванд, гирифтор нестанд,
цамчунин цолатцое, ки онцоро барои бастани шартнома бо шартцои
барояш тамоман бефоида маҷбур мекунад, мавҷуд нестанд.
14. Ҳамаи хароҷотцо вобаста ба бастани Шартномаи мазкур ба
зиммаи ________________ гузошта мешавад.
15. Ҳамаи замимацое, ки Шартномаи мазкур пешбинк менамояд,
қисми ҷудонашавандаи он мебошанд (замима мегарданд).
16. Шартномаи мазкур дар 2 (ду) нусха ба забони тоҷикк тация
гардида, як нусхагк ба Тарафцо дода мешавад. Ҳарду нусхаи Шартномаи
мазкур қувваи баробари цуқуқк доранд.
17. Дигар шартцое, ки дар Шартномаи мазкур пешбинк нашудаанд,
бо қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба танзим дароварда мешаванд.
18. Мушаххасоти Тарафцо:
ТҚИ

Муштарк

Замимаи №2
ба Тавсияцо “Дар бораи талабот
ба шартномацои намунавие, ки мутобиқи
принсипцои маблағгузории исломк баста мешаванд”

Шартномаи музораба (мацдуд/махсус)

ш. Душанбе

“____” ________20__с.

Ташкилоти қарзии исломк __________________ дар симои
___________________, ки дар асоси оиннома амал мекунад, минбаъд
«Сармоягузор» аз як тараф ва _________________ дар симои ___________,
ки дар асоси ___________________ (оиннома) амал мекунад, минбаъд
«Социбкор» аз дигар тараф, минбаъд дар якҷоягк Тарафцо, Шартномаи
мазкурро бо мазмуни зайл ба имзо расониданд.
1. Мазмуни шартнома
1.1 Мувофиқи Шартномаи мазкур Сармоягузор ба Социбкор
маблағи пулк пешницод менамояд ва Социбкор бошад маблағи
мазкурро бо истифода аз қувваи кории худ ва дар цолати зарурк бо
кирояи дигар ташкилотцое, ки иҷозати дахлдорро барои амалк
намудани лоицаи тиҷоратк доир ба _________________ дорад, бо
мақсади ба даст овардани фоида ва тақсими он байни Тарафцо
мутобиқи Шартномаи мазкур, истифода барад.
Социбкор уцдадор аст, инчунин цамаи амалцои цуқуқк ва воқеиеро,
ки дар салоцияти ӯ мебошад иҷро намояд ва на дертар
_________________
аз
рӯзи
бастани
Шартномаи
мазкур
________________________ таъмин намояд.
1.2 Музораба аз рӯи Шартномаи мазкур мацдуд/махсус мебошад,
бинобар ин, Социбкор цуқуқ дорад маблағцои пулиро танцо ба
________________________ равон намояд.
1.3 Бо созиши Тарафцо нархи __________________________________
(лоицаи тиҷоратк) сомонк муайян карда шудааст.
1.4 Музораба аз рӯи Шартномаи мазкур кушода мебошад, бинобар
ин, Сармоягузор цуқуқ дорад аз Социбкор фавран маблағцои пулии ба

ӯ пешницодшударо бо талаби нахустин гирад. Дар ин цолат
Сармоягузор цуқуқ надорад як қисми фоидаро талаб кунад.
2. Тартиби маблағгузорк
2.1 Сармоягузор мутобиқи Шартномаи мазкур ба Социбкор
маблағцои пулиро ба маблағи _________________
сомонк пешницод
менамояд.
2.2 Социбкор бо иштироки Сармоягузор инцоро тасдиқ мекунад:
-ҷадвали иҷрои кор доир ба_________________, ки замимаи №1 ба
Шартномаи мазкур мебошад;
- ҷадвали аз ҷониби Тарафцо маблағгузорк кардани кор, ки
замимаи №2 ба Шартномаи мазкур мебошад;
Сармоягузор маблағцои пулиро қисм-қисм (бо транш) мутобиқи
ҷадвали маблағгузории кор, ки замимаи №2 ба Шартномаи мазкур
мебошад, дар доираи ҷадвали мазкур пешницод мекунад. Маблағи
умумие, ки Сармоягузор маблағгузорк мекунад, набояд аз маблағи дар
банди 2.1. Шартномаи мазкур пешбинишуда, зижд бошад.
2.3 Сармоягузор цар қисми (транши) минбаъдаро танцо ба шарти
аз ҷониби Социбкор пешницод намудани цисобот дар бораи
истифодаи қисми (транши) пешина, ки Сармоягузорро қаноатманд
мегардонад, пешницод мекунад.
2.4 Сармоягузор цар қисмро (траншро) ба Социбкор дар асоси
дархости он бо роци интиқол додани маблағ ба суратцисоби он, ж ба
суратцисоби тацвилгарон ва пудратчижне, ки бо Социбкор шартнома
бастаанд, пешницод менамояд. Ҳар дархостро Социбкор ба
Сармоягузор бояд цадди ақал 3 (се) рӯз пеш аз санаи интихоби
маблағцои пулк пешницод намояд ва маблағи дар дархост
нишондодашуда наметавонад аз маблағи дар ҷадвали интихоби
маблағцо муайяншуда, зижд бошад.
2.5 Дар
сурати
қимат
шудани
(афзудани)
___________________(лоицаи тиҷоратк), ҷадвали иҷрои кор доир ба
маблағгузории (лоицаи тиҷоратк) зарурбударо Тарафцо бо
созишномаи иловагк муайян мекунанд.
2.6 Интиқоли маблағцои пулк ба суратцисобцои Тацвилгарон
тибқи дархости Социбкор, ж ба таври нақдк додани онцо ба Социбкор
ба таври дахлдор иҷро шудани уцдадорицо аз ҷониби Сармоягузор ба
цисоб меравад.

2.7 100% (сад фоизи) маблағцои пулие, ки дар рафти амалк
кардани _____________________ (лоицаи тиҷоратк) ж баъди анҷомжбии
он аз шахсони харидори (натиҷацои лоицаи тиҷоратк) гирифта
шудаанд, бояд аз ҷониби Социбкор барои пардохт (ҷуброн) кардани
маблағцои дар банди 2.1 Шартномаи мазкур пешбинишуда, ки аз рӯи
ин лоица аз Сармоягузор гирифта шудаанд, равона карда шаванд.
Маблағи боқимонада тибқи бандцои 3.1 ва 3.2 Шартномаи мазкур
тақсим карда мешаванд. Социбкор маблағцои дар банди мазкур
пешбинишударо дар давоми 5 рӯзи корк аз рӯзи аз ҷониби Социбкор
баста шудани шартнома дар бораи фурӯши ____________________
(натиҷацои лоицаи тиҷоратк) ба Сармоягузор интиқол медицад.
2.8 Дар цолати иҷрои банди 2.7 Шартномаи мазкур Социбкор
қарзашро дар назди Сармоягузор ба андозаи маблағи тибқи банди 2.1
цамин Шартнома бо назардошти банди 3.3 цамин Шартнома пурра
пардохт намояд, қисми боқимондаи маблағцои воридшавандаро
Тарафцо мутаносибан тақсим менамоянд: __% ба Сармоягузор,__ % ба
Социбкор. Социбкор маблағцои дар банди мазкур нишондодаро дар
давоми 5 рӯзи корк аз рӯзи аз ҷониби Социбкор баста шудани
шартнома дар бораи фурӯши (натиҷацои лоицаи тиҷоратк) ба
Сармоягузор интиқол медицад.
3. Тартиби тақсими фоида ва зарар
3.1 Маблағцои пулк ба андозаи дар банди 2.1. Шартномаи мазкур
зикршуда бо назардошти пардохт тибқи бандцои 2.7 ва 2.8 цамин
Шартнома
ва
қимат
шудани
(афзудани
зиждшавии)
______________________(лоицаи тиҷоратк) мутобиқи банди 3.3
шартнома, аз фурӯши _____________________(натиҷацои лоицаи
тиҷоратк) барои пардохти қарзи Социбкор дар назди Сармоягузор
равона карда мешаванд.
3.2 Маблағцои пулк аз фурӯши ______________________(натиҷацои
лоицаи тиҷоратк), ки дар банди 1.2 Шартномаи мазкур зикр шудаасту
баъди тақсими онцо мутобиқи банди 3.1 цамин Шартнома боқк
мондааст, бо таносуби зайл тақсим карда мешаванд:
- __% ба Сармоягузор;
- __% ба Социбкор.

3.3 Ҳангоми қиматшавк (афзоиши) _____________________(лоицаи
тиҷоратк), ки дар банди 1.2 Шартномаи мазкур зикр шудааст, он гоц ин
қиматшавк (афзоиш) бо тартиби зайл маблағгузорк карда мешавад:
- __% маблағцое, ки аз ҷониби Сармоягузор барои анҷом додани
_____________________(лоицаи тиҷоратк) зарур аст, сармоягузорк карда
мешавад;
- __ % маблағцое, ки аз ҷониби Социбкор барои анҷом додани
____________________ (лоицаи тиҷоратк) зарур аст, сармоягузорк карда
мешавад.
3.4 Ҳангоми қиматшавк (афзоиши) ____________________ (лоицаи
тиҷоратк), ки дар банди 1.2. Шартномаи мазкур зикр шудааст, бо
мувофиқаи Тарафцо бо таври илова маблағи ницоии дар банди 2.1
цамин шартнома зикршуда бо тасцецоти дахлдори бандцои 3.1 ва 3.2
шартнома муайян карда мешавад.
3.5 Тақсими маблағцое, ки бояд тибқи боби 3 сурат гирад, дар
давоми 5 рӯз аз санаи аз ҷониби Социбкор баста шудани шартномаи
хариду фурӯши (натиҷаи лоицаи тиҷоратк) ж қисми он дар цаҷми
анҷом дода мешавад.
3.6 Ҳангоми иҷрои Шартномаи мазкур зарар дар натиҷаи
амалцои/беамалии гунацкорона ж ғайриқонунии Социбкор ба мижн ояд,
он гоц чунин зарар аз цисоби Социбкор пӯшонида мешавад.
Дар ин цолат Сармоягузор цуқуқ дорад аз Социбкор маблағе, ки қаблан
тибқи шартнома додашударо аз цисоби таъминот (гарав) гирад ва дар
сурати кофк набудани он аз цисоби дигар молу мулки Социбкор
рӯжнад. Социбкор надоштани гуноци худро исбот мекунад.
4. Ҳуқуқу уҳдадориҳои Тарафҳо
4.1 Сармоягузор цуқуқ дорад:
- ба Социбкор дар рафти иҷро Шартномаи мазкур машварат дицад,
аз ҷумла доир ба масъалацои цуқуқк, экспертизаи сохтмон бо ҷалби
ташкилотцои дахлдор ва дигар;
- рафти истифодаи маблағцои гирифтаро аз ҷониби Социбкор
назорат намояд;
- аз Социбкор цар гуна цисоботро ки барои санҷиши рафти иҷрои
Шартномаи мазкур, лозим аст талаб намояд;
- ба Социбкор хизматрасоницои дар иҷозатномаи Сармоягузор
зикршударо пешницод намояд;

- маблағцое, ки дар Шартномаи мазкур муайян шудаааст дар
муцлати дар цамин Шартнома зикршуда, гирад;
- цангоми иҷро нашудани шартцои Шартномаи мазкур аз
Социбкор пеш аз муцлат баргардонидани маблағцое, ки тибқи цамин
Шартнома дода шудааст, аз ҷумла аз цисоби гарав талаб намояд.
4.2 Сармоягузор уцдадор аст:
- ба Социбкор маблағи мувофиқашударо бо тартиби
муқарраркардаи Шартномаи мазкур (бандцои 2.2., 2.3., 2.4. ва 2.5.)
пешницод намояд;
- ба фаъолияти ҷории Социбкор дар рафти иҷрои шартнома
дахолат нанамояд, ба истисони назорати умумк ва пешницоди
машварат;
- бо Социбкор нархи фурӯши (натиҷацои лоицаи тиҷоратк)-ро, ки
дар банди 1.2 Шартномаи мазкур зикр шудаанд, мувофиқа намояд.
4.3 Социбкор цуқуқ дорад:
- мустақилона бе иштироки Сармоягузор фаъолияти социбкориро
дар рафти иҷрои Шартномаи мазкур анҷом дицад, бо вуҷуди ин,
Социбкор уцдадор аст бо мақсади ба таври самаранок иҷро кардани
шартнома бо Сармоягузор машварат намояд;
- барои иҷрои Шартномаи мазкур тибқи банди 3.2 цамин Шартнома
подошпулк гирад.
4.4 Социбкор уцдадор аст:
- мутобиқи талаботи Шартномаи мазкур амал намояд;
- барои ноил гардидан ба цадафцои Шартномаи мазкур - гирифтани
фоидаи зижд, кӯшиш намояд;
- сифати
____________________
(лоицаи
тиҷоратии
амалишавандаро) бо мақсади риояи талаботи зарурии стандартцо,
меъжрцо ва қоидацо ва ғайра, инчунин интизоми молиявии хароҷоти
маблағцоро назорат намояд;
- шахсан (бо истифода аз захирацои мецнатии худ) дар рафти иҷрои
Шартномаи мазкур амал намояд. Агар барои иҷро шудани Шартномаи
мазкур анҷом додани амалцои алоцидае, ки бинобар таҷрибаи маъмул
ба соцаи фаъолияти социбкор дохил намешавад, лозим бошад,
Социбкор цуқуқ дорад шахсони сеюмеро, ки иҷозатномаи зарурк ва
цуҷҷатцои иҷозатдицанда барои анҷом додани кор тибқи цамин
Шартнома доранд, ҷалб намояд;

- софдилона фаъолият намояд ва тарзе кор барад, ки барои
Шартномаи мазкур ва ноил шудани цадаф мутобиқи шартцои
Шартнома ва талаботи қонунгузорк ва дар сурати набудани
шарту талабот – мутобиқи анаънацои муомилоти корк ва
талаботи маъмулан талабшаванда бецтарин дониста шавад;

иҷрои
цамин
чунин
дигар

- маблағцои пулии аз Сармоягузор гирифтаашро мутобиқи шартцо
ва мақсадцое, ки дар Шартномаи мазкур пешбинишуда, истифода
барад. Дар рафти иҷрои шартнома Социбкор цуқуқ надорад маблағцои
пулии пешницодшударо ба мақсадцое, ки дар Шартномаи мазкур
пешбинк нашудааст, истифода барад;
- истифода шудани маблағцои аз Сармоягузор гирифташуда ва
маблағцои (даромади) дар рафти иҷрои Шартномаи мазкур
гирифташавандаро ба цисоб гирад, ки дар давоми муцлати амали цамин
Шартнома барои муайян кардани фоидаи гирифташуда, ки бояд байни
Тарафцо тақсим шавад, имкон медицад. Ҳамаи маблағцои
хароҷотшударо, ки барои иҷрои Шартномаи мазкур дахл доранд, цисоб
карда дар цуҷҷатцо сабт намояд. Ҳар моц то санаи 5-ум дар бораи
даромаду хароҷоти моци гузашта цисобот пешницод намояд;
- пеш аз гирифтани қисми (транши) навбатк дар бораи истифодаи
қисми (транши) гузашта цисоботи дар бандцои 2.3 ва 2.5 Шартномаи
мазкур пешбинишударо, ки бояд Сармоягузорро қаноатманд гардонад,
пешницод намояд;
- нархи фурӯши ____________________
(натиҷацои лоицаи
тиҷоратк)-ро, ки дар банди 1.2 Шартонмаи мазкур зикр шудааст, бо
Сармоягузор мувофиқа намояд;
- то пурра иҷро шудани Шартномаи мазкур онро бекор накунад;
- ба Сармоягузор дар давоми 3 рӯзи корк дар бораи фурӯши
__________________(натиҷацои лоицаи тиҷоратк) хабар дицад.

5. Тарзҳои таъмини иҷрои уҳдадориҳо
5.1 Бо мақсади ба таври дахлдор иҷро шудани уцдадарицо тибқи
Шартномаи мазкур, Социбкор уцдадор мешавад, ки ба Сармоягузор ба
____________________ гарав гузорад (минбаъд – амволи гарав ).
5.2 Социбкоре, ки уцдадорцояшро тибқи Шартномаи мазкур тибқи
Шартномаи мазкур иҷро накардааст ж ба таври дахлдор иҷро
накардааст масъулият дорад, агар исбот накунад, ки ба таври дахлдор
иҷро кардани уцдадорцо бинобар қувваи рафънашаванда, яъне

цолатцои фавқулода ва дар чунин шароит пешгиринашаванда
ғайримикон буд.
5.3 Ҳангоми иҷрои Шартномаи мазкур зарар дар натиҷаи амалцои
гунацкорона ж ғайриқонунии Социбкор ба мижн ояд, он гоц чунин зарар
аз цисоби Социбкор пӯшонида мешавад. Дар ин цолат Сармоягузор
цуқуқ дорад аз Социбкор маблағе, ки қаблан тибқи шартнома
додашударо аз цисоби таъминот (гарав) гирад ва дар сурати кофк
набудани он аз цисоби дигар молу мулки Социбкор рӯжнад. Социбкор
надоштани гуноци худро исбот мекунад.
6. Масъулият
6.1 Социбкор уцдадорицои худро тибқи Шартномаи мазкур
вайронкарда цисоб карда мешавад, аз ҷумла дар цолати вайрон
намудани талаботи банди 4.4 цамин Шартнома.
6.2 Дар сурати дар натиҷаи амалцои гунацкорона ва ғайриқонунии
Социбкор мутобиқи принсипцои маблағгузории исломк барои вайрон
кардани шартцои шартнома татбиқ намудани ҷарима, андозаи ҷарима,
ки барои цамаи давраи амали шартнома цисоб шудааст, набояд аз ----% фоизи маблағгузорк зижд бошад. Маблағцои пулие, ки дар шакли
ҷарима гирифта шудаанд, барои мақсадцои хайрия равона карда
мешаванд.
7. Бекор намудани шартнома
7.1 Шартномаи мазкур метавонад бо ташаббуси яке аз Тарафцо
бекор карда шавад.
Тарафи манфиатдор дар ин хусус Тарафи дигарро дар шакли хаттк на
камтар аз 10 (дац) рӯз то санаи бекор намудани Шартномаи мазкур бояд
хабардор намояд, ба истиснои цолатцои зерин;
- социбкор иҷрои шартномаро оғоз карда, маблағцоро дар рафти
фаъолияти социбкорк мавриди истифода қарор дода бошад;
- муцлати ницоии шартнома, ки байни тарафцо мувофиқа шудааст,
ба охир нарасида бошад.
- 7.2 Дигар асосцо барои бекор намудани Шартномаи мазкур: ба
таври дахлдор иҷро накардани шартцои Шартномаи мазкур;
- бо созиши Тарафцо;

- дар цолате, ки Социбкор ба андозаи маблағи ба ӯ додашуда зарар
дида бошад ва Сармоягузор пурра маблағи қаблан додашударо аз
цисоби гарави Социбкор ҷуброн кардааст, агар зарар бо гуноци
Социбкор ж амалцои ғайриқонунии/бе амалии ӯ ба мижн омада бошад.
8. Муҳлати шартнома ва тартиби қатъ кардани он
8.1 Шартномаи мазкур аз лацзаи имзо шудан эътибор пайдо карда,
амали он баъди фурӯши ____________________ _(натиҷацои лоицаи
тиҷоратк), ки дар банди 1.2 Шартномаи мазкур зикр шудааст ва ба
Сармоягузор интиқол додани маблағцои аз фурӯш бадастомада ж бо
ризигии Тарафцо, ки дар шакли хаттк дар намуди созишномаи
иловагк ба расмият даромадааст, қатъ мегардад. Фурӯши
____________________ _(натиҷацои лоицаи тиҷоратк), ки дар банди 1.2
Шартномаи мазкур пешбинк шудааст, бояд дар даврае, ки набояд аз
________ моц аз санаи анҷом жфтани ____________________ _(лоицаи
тиҷоратк) зижд бошад, амалк карда шавад.
8.2 Қодир набудани Сармоягузор ба анҷом додан ж цимояи
цуқуқцои худ аз рӯи Шартномаи мазкур ж таъхир дар амалк кардани
онцо ж қодир набудани ба анҷом додан ж истифода аз цама гуна
воситацои цимояи судк, ки онцо ба муқобили Социбкор доранд, ж
таъхир дар амалк намудан ж цимоя кардани чунин восита ба чунин
цуқуқ ж воситаи цимояи судк зарар намерасонад ва набояд цамчун
дасткашк аз онцо маънидод карда шавад.
8.3 Барои бо ташаббуси Социбкор пеш аз муцлат қатъ кардани
Шартномаи
мазкур,
Социбкор
ба
Сармоягузор
маблағи
пешницодкардаи Сармоягузоро дар вақти бекор кардани цамин
Шартнома бо назардошти бандцои 2.1, 2.2 ва 2.3 Шартномаи мазкур
бармегардонад ва ба андозаи ____ҷарима пардохт мекунад. Дар ин
маврид андозаи ҷарима, ки барои цамаи давраи амали Шартномаи
мазкур цисоб шудааст, набояд аз --- фоизи маблағгузорк зижд бошад.
Маблағцои пулие, ки дар шакли ҷарима гирифта шудаанд, барои
мақсадцои хайрия равона карда мешаванд. (Мутобиқатии банди
мазкур бо банди 7.1 бори дигар бо машваратчижн дида шавад)
9. Ҳолатҳои ғайричашмдошт (форс-мажор)
9.1 Дар сурати иҷро нашудан ж саривақт иҷро нашудани ягон
уцдадорк тибқи Шартномаи мазкур цеҷ як Тараф ҷавобгар нест ва
цуқуқ надорад ҷуброни зарари расида ж ҷуброни даромади

нагирифтаро талаб намояд, агар ба иҷро нашудан ж саривақт иҷро
нашудани уцдадорицо цолатцои қувваи рафънашаванда (форс-мажор)
сабаб гарданд, ки мавҷудияти онцо аз ҷониби мақоми ваколатдори
давлатк ж маъмурк ба таври хаттк тасдиқ гардад. Дар сурати гирифта
натавонистани чунин тасдиқот, масъулияти исбот кардани фарорасии
цолатцои ғайричашмдошт ба зиммаи Тарафи гунацкор гузошта
мешавад.
9.2 Ба цолатцои ғайричашмдошт (форс-мажор) инцо дохил
мешаванд: офати табик (обхезк, заминҷунбк, тӯфон, сӯхтор ва дигар
офатцои табик ж садамаи техникк), эпидемия, амалижти низомк,
диверсия. Дар ин гуна цолатцо Тарафе, ки ягон уцдадориро тибқи
Шартномаи мазкур иҷро накардааст ж саривақт иҷро накардааст,
уцдадор аст фавран ба Тарафи дигар дар бораи ба вуҷуд омадани
цолатцои ғайричашмдошт ва пайомади онцо хабар дицад (бо
фиристодани огоцинома ва дигар маълумот дар бораи цолатцои
ғайричашмдошт) ва бо мақсади цар чи бештар камтар кардани
пайомадцои манфие, ки аз цолатцои номбурда бармеоянд, чорацои
имконпазир андешад.
9.3 Агар Тарафе, ки ба иҷро шудани уцдадорицои ӯ цолатцои
ғайричашмдошт монеъ мегарданд, Тарафи дигарро дар ин бора дар
муцлати 10 рӯз, ки аз рӯзи ба амал омадани чунин цолатцо цисоб
мешавад, огоц накунад, он гоц Тарафи мазкур цуқуқи цамчун цолатцои
ғайричашмдошт нишон додани ин цолатцоро аз даст медицад, ба
истиснои цолатцое, ки агар худи ин цолатцо барои огоц кардани Тарафи
дигар дар муцлати зикршуда имкон надицанд.
9.4 Агар цолатцои ғайричашмдошт чунин хусусият дошта бошанд,
ки ба цадафцои дар шартнома бастаи Тарафцо зикршуда зарари ҷиддк
ва ислоцнопазир расонида шавад, ж иҷрои уцдадорицои яке аз Тарафцо
пайдарцам дар давоми зижда аз 6 (шаш) моц комилан душвор гардад,
Тарафцо дар давоми як моц баъди фаро расидани цолатцои зикршуда ж
давоми шаш моц иҷро нашудани уцдадорицои яке аз Тарафцо, ки дар
натиҷаи ин цолатцо ба мижн омадааст, бояд дар бораи тақдири
минбаъдаи Шартномаи мазкур қарори муштарак қабул намоянд.
10.Тартиби ҳалли баҳсҳо

10.1 Ҳама гуна бацсу ихтилофоте, ки цангоми иҷрои Шартномаи
мазкур ба мижн меоянд, ба қадри имкон бо роци гуфтушуниду
музокироти тарафайн цаллу фасл карда мешаванд.
10.2 Агар бацсу ихтилофот бо роци гуфтушуниду музокироти
тарафайн цал нагарданд, он гоц онцо мутобиқи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон аз тарафи суд цаллу фасл карда мешаванд.
11. Шартҳои дигар
11.1 Шартномаи мазкур дар се нусха бо забони тоҷикк тартиб дода
шудааст, ки онцо эътибори якхелаи цуқуқк доранд ва як нусхагк ба
барои идораи нотариалк ва ду нусхаи дигар барои Тарафцо дода
мешавад.
11.2 Ҳама гуна тағйиру иловацо ба Шартномаи мазкур дар шакли
созишномаи иловагк ба таври хаттк ба расмият дароварда шуда, бояд
аз ҷониби намояндагони ваколатдори Тарафцо имзо карда шаванд.
11.3 Ҳар гуна огоцинома ж дархост, ки пешницод ж фиристодани
онцо ба Тарафцо тибқи Шартномаи мазкур талаб карда мешавад, бояд
дар шакли хаттк бо тасдиқи минбаъда анҷом дода шавад. Ҳар гуна
огоцинома ж дархост он вақт супурдашуда ж дар шакли дуруст
иҷрошуда цисоб мешавад, ки агар ба таври дастсупурд, тавассути почта
ж дигар воситаи алоқа (телефакс, почтаи электронк ва ғайра) ба суроғаи
дар цамин Шартнома зикршуда ж ба суроғае, ки гиранда дар
огоциномаи ба Тарафи дигар фиристодашуда ж дархостдицанда зикр
кардааст, расонида шавад.
11.4 Мазмуни Шартномаи мазкур ба Социбкор фацмонида шудааст
ва Тарафцо ба цама шартцои он шинос шуда, ба он розк мебошанд.
11.5 Дигар шартцое, ки дар Шартномаи мазкур пешбинк
нашудааст бо қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба танзим
дароварда мешавад.
12. Суроғаи Тарафҳо
Сармоягузор:

Социбкор:

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

