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Укçа-тенке тавăрса парасси, тăкаксене, 
мораллĕ сиене саплаштарасси
Саккунăн 22-мĕш статйи.
Потребитель тавара йÿнетсе сутма ыйтсан, потребитель е 

урăх çын тавар кăлтăкĕсене пĕтерме тăкакланă хакне тÿлеме 
ыйтсан, çавăн пекех кирлĕ пек мар пахалăхлă тавара потреби-
теле сутса ăна тавар çинчен кирлĕ информаци пĕлтерменнипе 
вăл сиен тÿснĕ пулсан, сиенлĕ тăкаксене саплаштарма ыйтсан 
сутуçăн (изготовителĕн, полномочиллĕ организацин е пол-
номочиллĕ харпăр хăй предпринимателĕн, импортерăн) çак 
требование ыйтнă кунран 10 кун хушшинче тивĕçтермелле.

ĔÇСЕНЕ ПУРНĂÇЛАМАЛЛИ (ПУЛĂШУ КŸМЕЛЛИ)  
СРОКСЕМ

Пулăшу сферинчи потребительпе ĕçе пурнăçлакан хуш-
шинчи хутшăнусене Саккунăн 3-мĕш сыпăкĕ йĕркелесе 
тăрать. Вĕсем тавар туяннипе пĕр пекех, анчах та тĕп уй-
рăмлăхĕ – ĕçсене пурнăçлани (пулăшу кÿни) çинчен дого-
вор пурри.

Ĕçе пурнăçланин (пулăшу кÿнин) договорĕнче ĕçе пур-
нăçламалли (пулăшу кÿмелли) срокне палăртма пултараççĕ.

Ĕçĕн (пулăшăвăн) çитменлĕхĕсене потребитель палăртнă 
тивĕçлĕ срокра пĕтермелле.

Саккунăн 28-мĕш статйин 1-мĕш пункчĕпе тата 29-
мĕш статйин 1-мĕш тата 4-мĕш пункчĕсенче шута илни-
пе килĕшÿллĕн потребитель пурнăçланă ĕçшĕн (пулăшу 
кÿнĕшĕн) хакне чакарма ыйтнине, хăй (е урăх çын) вăйĕпе 
кăлтăксене пĕтернин тăкакĕсене саплаштарма ыйтнине тата 
ĕçшĕн (пулăшушăн) тÿленĕ укçана таврăса пама тата договор 
ыйтнине пурнăçлама килĕшменнипе сиен тÿснĕ тăкакĕсене 
саплаштарма ыйтнине тивĕçтерме ыйтнă кунран пуçласа  
10 кун хушшинче тивĕçтермелле.
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Претензие пăхса тухнă тата тивĕçтернĕ, тавара 
улăштарнă, тавăрса панă тата потребительпе çыхăн-
нă ытти ыйтусенче тĕрĕс палăртнă сроксем пур. Çапах 
та сутуçă хурав парассине тем чухлĕ тăсас тесен те, 
«хăйĕнчен мĕн тума пултарнине» тунă пек кăтартма 
тăрăшсан та, эсир потребитель пек ăна кашнинчех 
07.02.1992 çулхи 2300-1 №-лĕ «Потребительсен пра-
висене хÿтĕлесси» РФ Саккунне (малалла – Саккун) 
кăтартма пултаратăр, унта пĕтĕмпех патшалăх шай-
ĕнче палăртнă.

ТАВАРĂН ĔÇЛЕМЕЛЛИ СРОКĔ, ГАРАНТИ СРОКĔ
Чи малтанах кашни потребителе таварăн гаранти 

срокĕ интереслентерет. Мĕн вăхăт сутуçă тавар ĕçле-
нишĕн явап тытать? Çак положение тата сутуçăн (изго-
товителĕн) тавар ĕçлемелли конкретлă срокне палăрт-
малли яваплăхне Саккунăн 5-мĕш статйи палăртать.

Сутуçăн хăш-пĕр таварăн усă курмалли срокне 
палăртма, çав срок тухсан вăл мĕн тери сиенлĕ пулни-
не палăртма ирĕк пур. Анчах та апат-çимĕç, парфюме-
рипе косметика таварĕсем, медикаментсем, куллен 
усă курмалли хими таварĕсем çине тата ытти таварсем 
(пулăшу) çине изготовителĕн (исполнителĕн) таварăн 
усă курма юрăхлă тапхăрне кăтартмалла. Вăл срок тух-
сан тавара (пулăшăва) палăртнă пек усă курман юраман 
тапхăра çапла калаççĕ.

 Хальхи Саккунăн 18-мĕш статйин 6-мĕш пункчĕн 
2-мĕш абзацĕпе килĕшÿллĕн хушма явап срокĕнче 
тупăннă тавар кăлтăкĕсемшĕн, хушма явап срокĕ тух-
сан – хальхи Саккунăн 19-мĕш статйин 5-мĕш пункчĕпе 
килĕшÿллĕн изготовитель (сутуçă) явап тытать.

Саккунăн 19-мĕш статйипе килĕшÿллĕн таварăн га-
ранти срокĕ тата ĕçлемелли срокĕ, договорпа урăххине 
палăртман пулсан, тавара потребителе панă кунран 
шутланать. Хăш кун тавара панине шутласа кăларма çук 
пулсан çак сроксене тавара туса кăларнă кунран шут-
лаççĕ.

 Таварăн усă курма юрăхлă срокне тавара туса кăлар-
нă кунран шутлама пуçланă тапхăрпа палăртаççĕ – ун 
чухне тавара усă курма юрать; е конкретлă датăпа, вăл 
дата çитиччен таварпа усă курма юрать.

Таварăн усă курмалли срокĕн тăсăмĕ тавар хăруш-
сăрлăхĕн ятарлă требованийĕсемпе килĕшсе тăмалла.

ПАХАЛĂХЛĂ МАР ТАВАР ПИРКИ ПРЕТЕНЗИ  
ТĂРАТАССИН СРОКĔСЕМ

Саккунăн 19-мĕш статйине уçатпăр та унта изде-
ли çĕмĕрĕлчĕ, пăсăлчĕ пулсан сутуçă патне мĕнле тата 
хăçан пыма юранипе тимлĕ паллашатпăр.

Пĕрремĕшĕнчен, тавар кăлтăкĕ гаранти срокĕ е усă 
курма юрăхлă срокĕнче тупăнчĕ пулсан потребитель çак 
тавар пирки сутуçă патне пыма пултарать.

Астăвăр!
Гаранти срокĕ е усă курма юрăхлă срокне 

палăртман таварсемшĕн потребитель тавар 
кăлтăкĕсене «кирлĕ» вăхăтра, анчах та потре-
бителе панăранпа 2 çул хушшинче тупса 
палăртнă пулсан, енчен те вăрăмрах сроксе-
не саккунпа е договорпа палăртман пулсан, 
потребитель улăштарма е юсаса пама ыйтма 
пултарать.

ПРЕТЕНЗИСЕНЕ ТИВĔÇТЕРМЕЛЛИ СРОКСЕМ
Тавар юсавĕ
Саккунăн 20-мĕш статйи. 
Енчен те икĕ енĕ килĕшсе тавар кăлтăкĕсене пĕте-

рессин срокне çырса палăртман пулсан çав кăлтăксене 
изготовителĕн (полномочиллĕ организацин е полно-
мочиллĕ харпăр хăй предпринимателĕн, импортерăн) 
тăхтаса тăмасăр, урăхла каласан çав кăлтăка пĕтер-
ме кирлĕ объективлă минималлă (чи кĕске) срокра пĕ-
термелле. Тавар кăлтăкĕсене пĕтерме икĕ енĕ хут çине 
çырса килĕшни 45 кунран иртмелле мар.

Чылай вăхăт усă курмалли таварсемшĕн потре-
битель палăртнă требование пурнăçлама ыйтсан су-
туçăн е полономочиллĕ организацин, е полномочиллĕ 
харпăр хăй предпринимателĕн виçĕ кун хушшинче 
чылай вăхăт усă курмалли тавара юсанă тапхăрта по-
требителе тÿлевсĕр çавăн пекех пахалăхлă тавара усă 
курма памалла, потребитель патне хăй шутĕнчен илсе 
çитермелле.

КУ ИНТЕРЕСЛĔ

Кăлтăксене пĕтернĕ чухне икĕ енĕ те килĕшсе 
кăтартнă вăхăтра кăлтăксене пĕтерме май çукки 
палăрсан енсем таварăн кăлтăкĕсене пĕтересси çин-
чен çĕнĕ килĕшÿ тума пултараççĕ. АНЧАХ ТА! Кирлĕ 
саппас пайсем (деталь, материалсем), оборудовани 
çукки çавăн евĕр ытти сăлтавсем çĕнĕ срок палăртал-
ли тĕп сăлтав шутланмаççĕ, енсем чи малтан килĕшсе 
палăртнă срока пăснишĕн яваплăхран хăтармаççĕ.

Тавара улăштарасси
Саккунăн 21-мĕш статйи.
Потребитель тавар кăлтăкĕсене курсан, тавара 

улăштарса пама ыйтсан сутуçăн (изготовителĕн, полно-
мочиллĕ организацин е полномочиллĕ харпăр хăй пред-
принимателĕн, импортерăн) потребитель ыйтнă кунран 
пуçласа 3 кун хушшинче çакăн пек тавара улăштарса 
памалла, сутуçăн çак тавар пахалăхне тĕрĕслеме хуш-
ма тĕрĕслев кирлĕ пулсан – çакна ыйтнă кунран 20 кун 
хушшинче. Енчен те сутуçăн (изготовителĕн, полномо-
чиллĕ организацин е полномочиллĕ харпăр хăй пред-
принимателĕн, импортерăн) требование пурнăçлама 
ыйтнă самантра улăштарма кирлĕ тавар çук пулсан çак 
требованипе пынă кунран пĕр уйăх хушшинче тавара 
улăштарса памалла.


