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Кафолатномаи маьдуд  
 
Research In Motion Limited («RIM»), истеьсолкунанда ва тавассути корхонаи фаръии  худ Research In Motion UK 
Limited, Company No. 4022422, ки идораи расмии он дар сурощаи Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey, 
UK, TW20 9LF жойгир шуда, таъминкунандаи BlackBerry Solution мебошад ва  BlackBerry Handheld–ро ташкил 
медиьад (ки он дар якжоягц бо BlackBerry Cradle тажьизоти истеьсоли Ширкати BlackBerry-ро ташкил медиьанд), 
барномаьои BlackBerry ва хадамоти муттаьидаи ьужжатгузорц ва маълумоти бесим, истифодабарандаи охирин 
(«Шумо»)-ро огоьц медиьад, ки тажьизоти истеьсоли Ширкати BlackBerry дар давоми муддати зерин бе нуысони 
истеьсолц ва маводц кор мекунад: дар муддати як (1) сол аз р=зе, ки Шумо  тажьизоти истеьсоли ширкати 
BlackBerry-ро аввалин маротиба барои истифода харидед, («М=ьлати кафолатнома»).Кафолатномаи маьдуди 
мазкур гузаранда нест. Дар давоми м=ьлати Кафолатнома тажьизоти истеьсоли Ширкати BlackBerry ва ё як ё 
якчанд ыисматьои тажьизоти истеьсоли Ширкати BlackBerry  аз р=и салоьдиди RIM бе ягон харожот барои ягон 
ыисм ва ё меьнат таъмир ва ё иваз карда мешавад. Агар тажьизоти истеьсоли Ширкати BlackBerry (ё ягон 
ыисмати он) дар давоми М=ьлати кафолатнома таъмир ё иваз карда шавад, М=ьлати кафолатнома пас аз 91 р=з аз 
замони таъмир ва ё ивазканц ё ин ки пас аз як сол аз р=зи хариди он ба охир мерасад. Хоьишмандем, барои 
маълумот оид ба дастгирии харидорон доир ба истифодаи тажьизоти истеьсоли ширкати BlackBerry 
Hardware истифодабарандаи BlackBerry Handheld-ро хонда бароед.    
 
Кафолатномаи маьдуди мазкур ьангоми ба таври оддц аз кор баромадани тажьизот, инчунин кушода ё таъмир 
шудани ягон ыисмати тажьизоти истеьсоли Ширкати BlackBerry аз жониби шахси ваколати RIM-ро надошта амал 
намекунад ва агар ба тажьизот дар ьолатьои зерин зарар расонида шавад, харожоти таъмир ва ё ивазкунии онро 
р=йп=ш намекунад: дар натижаи нодуруст истифода бурдан, таъсири намц ва ё моеъ, ба гармц наздик кардан ва ё 
дар натижаи таъсири гармц, садама, с=иистифода кардан, беэътиноёна мурожиат кардан, ножоям кор фармудан, ё 
дар ьолати пайдо шудани нуысон дар натижаи таъмир ва ё аз нав кардан аз жониби шахси дигар, щайр аз RIM ва 
ё намояндаи хизматрасони ваколатдори он. Кафолатномаи маьдуди мазкур ьангоми расонидани зарари жисмонц 
ба ыисми болоии тажьизоти истеьсоли Ширкати BlackBerry, аз жумла тарыиш ёфтан ва харошида шудани экрани 
тунуки кристалц амал намекунад. Кафолатномаи маьдуди мазкур щайр аз тажьизоти истеьсоли Ширкати 
BlackBerry барои дигар ягон тажьизот, чи тавре ки дар Кафолатномаи маьдуди мазкур муайян шудааст, ва 
инчунин барои ягон зарари аз тажьизотьои дигар расида амал намекунад. Кафолатномаи маьдуди мазкур инчунин 
агар тажьизоти истеьсоли Ширкати BlackBerry дар натижаи истифодаи он бо ыисмьои иловагц, маьсулот, 
хизматрасонц ва ё тажьизоти ёрирасон ва ё дуюминдаражаи дигар, ки аз жониби RIM ижозат дода нашудааст, аз 
кор монад, ва агар аз жониби RIM муайян шавад, ки сабаби вайроншавц  айби худи тажьизоти истеьсоли 
Ширкати BlackBerry нест, амал намекунад. Илова бар ин, агар тажьизот дар натижаи риоя нашудани ыоидаьои 
бехатарие, ки якжоя бо BlackBerry Solution, ки аз тажьизот ва барномаи истеьсоли Ширкати BlackBerry ва 
хадамоти муттаьида оид ба тажьизотьои дастц ва ьужжатгузорц («BlackBerry Solution») иборат аст, Кафолатномаи 
маьдуд бекор карда шуданаш мумкин ва ё агар он бекор карда нашавад, амал намекунад.  Нигоь доштани нусхаи 
маълумот вазифаи истифодабарандаи тажьизоти истеьсоли Ширкати BlackBerry мебошад. RIM барои ягон ваыт 
зарар дидан ё гум шудани маълумот, аз жумла, ва бе маьдудият бо маълумоте, ки ьангоми хизматрасонц ба 
тажьизоти истеьсоли Ширкати BlackBerry, ва ё тавассути истифодаи синхронизатсияи барнома гум мешавад ва ё 
зарар мебинад, жавобгар нест. Жиьати ьама гуна хизматрасонц оид ба маълумот тавассути алоыаи бесим, ки 
ьамчун ыисми BlackBerry Solution аз жониби RIM ё бозфур=шандаи RIM тавассути шахси сеюми таъминкунанда 
ё оператори алоыаи мобилц   расонида мешавад, RIM кафолат дода наметавонад, ки хизматрасонц оид ба 
маълумот тавассути алоыаи бесим ьамеша дастрас мешавад ва ё ьамеша ба таври мукаммал кор мекунад. Шумо 
барои донистани он, ки мувофиыи BlackBerry Solution чи гуна кафолатьо ва дар кадом сать хизматрасонц 
пешниьод мекунанд, бояд ба оператори алоыаи мобилц мурожиат кунед.  Аз ин ва дигар сабабьо ба  BlackBerry 
Solution барои интиыоли маълумот оид ба ьолатьои фавыулодда ё ба ьаёт хатарнок ва ё ьолатьои душвор набояд  
умед кард ва барои ьолатьо ва ё зараре, ки дар натиьаи чунин умедворц ва ё расонида нашудани хизматрасонц 
оид ба маълумот тавассути алоыаи бесим, ё дастрас набудани хизматрасонии BlackBerry Solution, аз жумла ва бе 
маьдудият бо дастрас набудани хизматрасонц дар минтаыае, ки Шумо мехоьед аз хизматрасонии BlackBerry 
Solution истифода баред, RIM на аз номи худ ва на аз номи бозфур=шандагони худ ягон =ьдадориро ба гардан 
намегирад.   
 
ТАЪМИРВА Ё ИВАЗКУНИИ ТАЖЬИЗОТИ ИСТЕЬСОЛИ ШИРКАТИ BLACKBERRY Ё ЫИСМАТИ 
ЗАРАРДИДАИ ОН БАРОИ ШУМО ЯГОНА ВОСИТАИ ЖУБРОН ЬАНГОМИ ХАРИДАН ВА ИСТИФОДА 
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БУРДАНИ BLAСKBERRY SOLUTION МЕБОШАД. RIM АЗ НОМИ ХУД, ПАЬНКУНАНДАГОН ВА 
БОЗФУР+ШАНДАГОНИ BLAСKBERRY SOLUTION ВА АЗ НОМИ ТАМОМИ ШИРКАТЬОЕ, КИ АЗ ЖОНИБИ 
RIM НАЗОРАТ КАРДА МЕШАВАД ВА Ё БО RIM Ё КОРХОНАИ ФАРЪИИ RIM (ЯКЖОЯ «ГУР+ЬИ 
ШИРКАТЬОИ RIM» ВА ДАР АЛОЬИДАГЦ «ШИРКАТИ ГУР+ЬИ RIM ») ТАЬТИ НАЗОРАТИ УМУМЦ ЫАРОР 
ДОРАНД, ДАР ЬАМИН ЖО ЯГОН КАФОЛАТЬО, ШАРТЬО, НАМОЯНДАГИЬО, ТАСДИЫОТ Ё 
КАФОЛАТЬОИ ИФОДАГАРДИДА ВА Ё ИСТИФОДАШАВАНДА, АЗ ЖУМЛА, ВА БЕ МАЬДУДИЯТ БО 
ЯГОН ШАРТЬОИ КАФОЛАТНОМАИ КОРШОЯМИИ МАЬСУЛОТ, СИФАТИ ТИЖОРАТЦ, СИФАТИ 
ЭЪТИМОДНОКЦ, ЫОБИЛ БУДАН БАРОИ ИСТИФОДА БО МАЫСАДЬОИ МАХСУС, НОМГ+Й, 
МУВОФИЫИ СТАНДАРТ БУДАНРО, Ё ДАР ЬОЛАТЬОИ ДИГАРЕ, КИ АЗ ОИННОМА Ё ГУМРУК Ё РАФТИ 
ИСТИФОДА Ё САВДОИ ОН БАРОМАДА МЕОЯД, БА +ЬДА НАМЕГИРАД.  БАНДИ МАЗКУР БА 
ЬУЫУЫЬОИ ЬАТМИИ ОИННОМАВИИ ШУМО ТО ДАРАЖАЕ, КИ ШУМО МЕТАВОНЕД ИН ГУНА 
ЬУЫУЫЬОРО ДОШТА БОШЕД, ТАЪСИР РАСОНИДА НАМЕТАВОНАД.    
 
НА RIM, НА ЯГОН ШИРКАТИ ГУР+ЬИ RIM ДАР НАЗДИ ШУМО БАРОИ ЗАРАРИ ЩАЙРИМУСТАЫИМ, 
САДАМАВЦ, ЩАЙРИМУСТАЫИМ ВА ДИГАР ЗАРАРЬО, ЧИ ХЕЛЕ, КИ НАБОШАД (АЗ ЖУМЛА ВА БЕ 
МАЬДУДИЯТИ АЗ ДАСТ ДОДАНИ ДАРОМАД АЗ ЬИСОБИ ТИЖОРАТ , МУДОХИЛА БА ТИЖОРАТ, 
МАЪЛУМОТИ КОРИИ ГУМШУДА,  ВА ДИГАР ТАЛАФОТИ ПУЛЦ), КИ АЗ ИСТИФОДАИ ВА Ё ИСТИФОДА 
БУРДА НАТАВОНИСТАНИ БАРНОМА ОМАДА МЕБАРОЯД, ЬАТТО АГАР RIM ВА Ё ЯГОН ШИРКАТИ 
ГУР+ЬИ RIM АЗ ЭЬТИМОЛИЯТИ ИН ГУНА ЗАРАР БОХАБАД БОШАД ЬАМ, ЖАВОБГАР НЕСТ. 
МАЬДУДИЯТИ МАЗКУР, НОВОБАСТА АЗ ОН, КИ ИН ГУНА ЖУБРОНЬО ТАЛАБ КАРДА МЕШАВАНД, 
ОИД БА ОН ШИКОЯТ КАРДА МЕШАВАД, Ё ДАР НАТИЖАИ ДЕЛИКТ, Ё ДАР АСОСИ ШАРТНОМА, Ё ДАР 
ДОИРАИ КАФОЛАТ, Ё ДАР ДОИРАИ ЯГОН ЫОНУНИ ДИГАР ВА Ё АМАЛИЁТ ТАЛАБ КАРДА МЕШАВАД, 
ЩАЙР АЗ ЬОЛАТЬОИ ЖАВОБГАРЦ БА МАРГ ВА Ё МАЖР+ЬШАВИИ ШАХСЦ, КИ ДАР ИН ЬОЛАТ ЯГОН 
МАЬДУДИЯТ АМАЛ НАМЕКУНАД,  БО МАЫСАДИ АМАЛИШАВЦ ТАЬИЯ ШУДААСТ ВА АМАЛЦ 
ХОЬАД ШУД. +ЬДАДОРИИ RIM, ШИРКАТЬОИ ГУР+ЬИ RIM ВА Ё ЯГОН ПАЬНКУНАНДА Ё 
БОЗФУР+ШАНДАИ ВАКОЛАТДОРИ BLACKBERRY SOLUTION БАРОИ ДАР НАЗДИ ШУМО ОИД БА 
ТАЛАФОТ Ё ЗАРАРЕ, КИ АЗ ШАРТНОМАИ МАЗКУР ОМАДА МЕБАРОЯД, МУТАНОСИБАН АЗ НАРХИ 
ИВАЗКУНИИ ТАЖЬИЗОТИ ЗАРАРДИДАИ BLACKBERRY ЗИЁД НАХОЬАД ШУД. Дар шартномаи мазкур 
ягон банди он маысади истисно кардан ва ё к=шиш ба истисно кардан ё маьдуд кардани =ьдадорц барои марг ва 
мажр=ьшавии шахсиро, ки бевосита аз беэътиноц нисбат ба RIM ё кормандону намояндагони он омада мебарояд, 
надорад.   
 
КАФОЛАТНОМАИ МАЬДУД ОИД БА БАРНОМАИ СЕРВЕРЦ, БАРНОМА БАРОИ ТАЖЬИЗОТИ Р+ИМИЗИИ 
ШИРКАТИ BLACKBERRY, ЬАМАИ ЬУЖЖАТГУЗОРИЬО ВА ТАМОМИ БАРНОМАЬОИ ДАР ТАЖЬИЗОТИ 
ИСТЕЬСОЛИ ШИРКАТИ BLACKBERRY САБТШУДА ДАР ШАРТНОМАИ ЛИТСЕНЗИЯИ БАРНОМА, КИ БА 
ШУМО АЛОЬИДА ДОДА ШУДААСТ, АЛОЬИДА МУАЙЯН КАРДА ШУДААСТ.  КАФОЛАТНОМАИ 
МАЬДУД БАРОИ ЬАР ЯК ТАЖЬИЗОТИ ИСТЕЬСОЛИ ШИРКАТИ BLACKBERRY ИНЧУНИН ДАР 
КАФОЛАТНОМАИ МАЬДУДИ АЛОЬИДА БАРОИ ЬАМОН ТАЖЬИЗОТ МУАЙЯН КАРДА ШУДААСТ. 
 
Даст кашидани RIM аз ижрои баъзе =ьдадориьо маънои онро надорад, ки он ьеж гоь =ьдадории мазкур ва ё ягон 
дигар =ьдадориьояшро ижро намекунад.  
 
Кафолатномаи маьдуди мазкур мувофиыи ыонуньои Англия ва Уелс, ба истиснои дигар органьои ыонунбароре, 
ки низои ыонуньоро идора мекунанд, таьия гаштааст ва танзим карда мешавад.Тарафьое, ки Кафолатномаи 
маьдуди мазкурро имзо кардаанд (дар якжоягц «Тарафьо» ва дар алоьидагц «Тараф») розц ьастанд, ки Эъломияи 
Созмони Миллали Муттаьид оид ба Шартномаьо дар бораи фур=ши байналхалыии мольо дар ьолати мазкур 
истисно буда, барои Кафолатномаи маьдуди мазкур амал намекунад. Тамоми норозигиьо ва баьсьое, ки аз ва ё дар 
алоыамандц ба Кафолатномаи маьдуди мазкур омада мебарояд, тавассути арбитраж ьал карда мешавад. Ыарори 
арбитраж ниьоц буда барои Тарафьо ьатмист (барои ьолатьое. ки хатогц р=й медиьал, нигоь дошта монед). Ьаыыи 
хизмати арбитраж ба таври хаттц таъин карда мешавад ва он асоснок аст. Ьаыыи хизмати арбитраж аз арзиши кори 
арбитраж иборат аст, ки онро Тарафьо аз р=и ьиссае, ки арбитраж муносиб мебинад, пардохт менамоянд. Агр дар 
ьолатьои дигар аз жониби Ыонун дар кишвари Шумо манъ карда нашуда бошад, суди арбитраж ба таври зерин 
гузаронида мешавад: (i) дар Лондон, Англия баргузор мешавад; (ii) дар чорч=баи ыонуньои Англия гузаронида 
мешавад; (iii) бо забони англисц баргузор мегардад; (iv) дар доираи Ыоидаьои Арбитраж и Палатаи Савдои 
Байналхалыц («Ыоидаьо») ьал карда мешавад; ва (v) мурофиаро як арбитраже, ки мувофиыи Ыоидаьои дар боло 
зикргардида таъин мешавад ва бо розигии Тарафьо пас аз 30 р=зи таъин шудани арбитраж г=ш мекунад, ва агар ин 
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розигц ба даст наояд, арбитражро Президенти амалкунанда (е ки аз жониби шахсе, ки аз тарафи Президент барои 
аз номи у амал кардан таъин карда шудааст) дар р=зи аз жониби Жамъияти Компютерии Британия талаб карда 
шудани арбитраж дар асоси аризаи хар дуи Тарафьо номзад мекунад. Агар шартьои дар боло зикргардидаро 
ыонунгузории мамлакати Шумо манъ кунад, сипас суд ба таври зерин мегузарад: (i) дар Душанбе, Æумüурии 
Тоæикистон мегузарад; (ii) аз жониби судяи арбитраж мувофиыи Ыоидаьои муіокимаи ьакамии Палатаи саноат ва 
савдои Æумüурии Тоæикистон ьал карда мешавад; ва (iii) судяи арбитраже, ки мувофиыи Ыоидаьо таъин шудааст 
ва Тарафьо дар ин бора дар давоми понздаі (15) р=з пас аз таъин шудани судя розц мешаванд, мурофиаро г=ш 
мекунад, дар ьолати ба даст наомадани чунин розигц шахси сеюми нейтралц судяи арбитражро таъин мекунад. 
Ьеж ягон баьс байни Тарафьо, ва ё бо иштироки ягон шахс ба щайр аз Шумо бе розигии хаттии пешакии RIM 
якжоя дида баромада намешавад. 
 
Агар ягон шарти Кафолатномаи маьдуди мазкур беасос ва ё бе ыувваи юридикц дониста шавад, ин тамоми 
Кафолатномаи маьдудро бе ыувваи юридикц карда наметавонад, баръакс  (агар баррасии он бенатижа анжом 
наёбад), Кафолатномаи маьдуд чунон шарь дода мешавад, ки г=ё он ягон ыисм ё ыисмьои махсусан 
щайриыонунц надорад, ва ьуыуыу =ьдадориьои ьар як Тараф мутаносибан шарь дода ва ыабул карда мешавад. 
 
Агар Кафолатномаи маьдуди мазкур щайр аз забони англисц ба дигар забоньо таржума шавад, дар ьолатьои 
пайдо шудани ягон низоъ ва ё ихтилоф нисбат ба маънои варианти аслц ва варианти таржумашуда варианти 
англисии он бартарц хоьад кард. 
 
Агар байни Кафолатномаи маьдуди мазкур ва ягон кафолтаномаи дигаре, ки ьамроьи батарея пешниьод шудааст, 
ихтилоф мавжуд бошад, дар ин ьолат шартьои Кафолатномаи маьдуди мазкур амал хоьад кард. 
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