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мөмкинлекләре булган икенче бер товар 
биреп торырга бурычлы. 

Вакыты: 3 көн. 

Россия Федерациясе Гражданнар ко-
дексының 502 нче маддәсе һәм “Кулла-
нучылар хокуклары турында”гы законның 
25 нче маддәсе буенча, товар кулланышта 
булмаган, кулланырга мөмкин булган бар-
лык сыйфатлары сакланган, чеклары яки 
шул кибеттән сатып алганны раслый торган 
башка документлар булган очракта гына са-
тып алучының теләге канәгатьләндерелә, 
товар алыштырыла. Әгәр товар бу таләп- 
ләргә җавап бирми икән, аны сыйфатсыз 
буларак алыштырып булмый. 

ТОВАРНЫ АЛЫШТЫРГАНДА,  
КИРЕ КАЙТАРГАНДА КИҢӘШЛӘР 

1. Әгәр дә кулланучы сатучыга (җитеш-
терүчегә, сервис үзәгенә, импортерга) үзе 
сайлап бер таләп куя икән, закон нигезендә 
куелган вакыт эчендә ул үтәлгәнче, башка 
нәрсә таләп итә алмый. Әйтик, сез товарны 
сервис үзәгенә ремонтка тапшырдыгыз, ди, 
аны төзәтеп биргәнче, сатучыдан товар ак-
часын таләп итә алмыйсыз.

2. Техник яктан катлаулы товар сатып 
алганнан соң 15 көн эчендә җитешсезлек 
ачыклана икән, шунда ук ремонт таләп 
итәргә кирәк. Әгәр 15 көннән соңга калып 
мөрәҗәгать итсәгез, сыйфатны өстәмә тик-
шерү таләп ителәчәк. Бу процесс 45 көнгә 
сузылырга мөмкин.



Сыйфатсыз товарны кайтарганнан соң, 
җитешсезлекләрне төзәтүгә вакыт таләп 
ителә. Закон нигезендә товарны күпме 
вакыттан кайтарырга тиешлеге, очрагына 
карап билгеләнә. 

«Кулланучылар хокуклары турында»гы 
2300-1 нче номерлы законның (1992 елның 
7 февраленнән гамәлдә) 18 нче маддәсе 
нигезендә, әгәр азык-төлекнең куллану 
вакыты чыккан икән: 
• кулланучы сатучыдан шундый ук марка-

лы товар бирүне таләп итә ала,
• башка маркалы товарга алыштыра ала,
• башка маркалы товар алып, бәясен 

кире исәпләттерә ала,
• бәяне төшерүне таләп итә ала, 
• сатып алудан баш тартып, сыйфатсыз 

товарның акчасын кире кайтара ала. 
Товарның куллану вакыты чыкканчы, бо-

ларны таләп итәргә мөмкин. Әгәр товарга 
гарантиясе куелмаган икән, бу очракта кул-
лану вакыты аны сатып алганнан соң ике 
ел дип исәпләнә. Әгәр сатучы товарга кил-
гән зыян кулланучы гаебе белән, товарны 
күчергәндә, өченче зат катнашы аркасында 
килеп чыкканын раслый алмый икән, ул җи-
тешсезлекләр өчен үзе җавап бирә. Кулла-
нучы, товардагы җитешсезлекләр, күренми 
торган дефектлар товарны сатып алганчы 
булганын дәлилләсә, товарның куллану 
вакыты чыкса да, шикаять белән мөрәҗә-
гать итә ала.

Кулланучы белән сатучы, үзара киле-
шеп, кимчелекле товарны шундый укка 
алыштыра ала. Әгәр андый товар сатуда 
беткән булса, сатучы кайтканын көтәргә 

һәм тиз арада сатып алучыга хәбәр итәргә 
тиеш булачак. 

ҖИТЕШСЕЗЛЕКЛӘРНЕ БЕТЕРҮ 

20 нче маддә, 1 нче пункт
Әгәр дә товарның җитешсезлекләрен 

төзәтү ике як килешүе буенча язмача хәл 
ителмәгән икән, кимчелекләрне сатучы, 
җитештерүче як минималь вакыт эчендә 
төзәтергә бурычлы. 

Җитешсезлекләрне төзәтү вакыты: 
шул ук вакытта, бик аз вакыт эчендә 

19 нчы маддә, 6 нчы пункт
Әгәр товарның сыйфатсыз булуы 

ярылып ята икән, кулланучы җитештерү-
чедән аны бушлай төзәтеп бирүне таләп 
итә ала. Товарның кимчелекләре сатып 
алынганнан соң ике ел эчендә ачыкланса 
да, шикаять белдерергә мөмкин. 

Җитешсезлекләрне төзәтү вакыты: 
20 көн

ТОВАРНЫ АЛЫШТЫРУ: 

21 нче маддә, 1 нче пункт
Товарда җитешсезлекләр күзәтелгән-

дә, кулланучы аны кибеткә кире кайтара 
икән, җитештерүче як аны җиде көн эчендә 
алыштырып бирергә тиеш. 

Товарны алыштыру вакыты: 7 көн 

21 нче маддә, 1 нче пункт
Әгәр товарның сыйфатына кагылыш-

лы өстәмә тикшерү таләп ителә икән, җи-

тештерүче йә сатучы 20 көн эчендә аны 
алыштырырга бурычлы. 

Товарны алыштыру вакыты: 20 көн 

21 нче маддә, 1 нче пункт
Әгәр дә сатучы, җитештерүче сыйфат-

сыз товарны шунда ук алыштырып бирә 
алмый икән, ул аны кулланучы мөрәҗәгать 
иткән көннән алып бер ай эчендә кайтарыр- 
га тиеш. 

Товарны алыштыру вакыты: 1 ай 

СЫЙФАТСЫЗ ТОВАР БУЛГАНДА  
ҖИТЕШСЕЗЛЕКЛӘРНЕ ТӨЗӘТҮ,  

БӘЯНЕ КИМЕТҮ, КИЛГӘН ЗЫЯННЫ 
КАПЛАУ ВАКЫТЫ 

22 нче маддә
Кулланучы кимчелекләре булган товар-

ның бәясен төшерүне, товарның җитеш-
сезлекләрен үзе яки башка берәү төзәткән 
өчен акчасын түләүне таләп итәргә дә мөм-
кин. Шулай ук, сатып алу килешүеннән баш 
тартып, товар өчен акчаны кире алырга да 
була. Бу таләпләрне җитештерүче йә са-
тучы кулланучы мөрәҗәгать иткән көннән 
алып 10 көн эчендә үтәргә бурычлы. 

Вакыты: 10 көн. 

ШУНДЫЙ УК ТОВАРГА  
АЛЫШТЫРУ ВАКЫТЫ

20 нче маддә, 2 нче пункт
Озак вакыт кулланыла торган сыйфатсыз 

товарны кайтарганда, әйтик, ремонт вакы-
тында, сатучы кулланучыга өч көн эчендә 
вакытлыча кулланып тору өчен шундый ук 


